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APRESENTAÇÃO
A Associação dos Municípios do Alto Irani é uma entidade de assessoramento
técnico municipal que tem como objetivo o desenvolvimento dos municípios com a
realização de serviços para fortalecer a capacidade econômica administrativa dos
entes associados.
A AMAI encerrou o ano de 2009 com a certeza de ter contribuído para o crescimento
e fortalecimento dos municípios da região. Também, concluí o ano, satisfeita com a
atuação dos prefeitos municipais que participaram ativamente das capacitações,
mobilizações, assembléias e reuniões do movimento municipalista, além do que,
aprovaram as ações da Associação em defesa dos direitos dos municípios e
aderiram aos produtos disponibilizados.
Muitas das ações e conquistas apresentadas neste Relatório de Atividades 2009 são
frutos desta interação com prefeitos, servidores públicos, governo federal e estadual,
Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina e entidades da região.
Em 2009, destacam-se atividades como o fornecimento de serviços técnicos e a
preocupação constante com a qualificação dos servidores municipais, realizando
inúmeras capacitações na área pública. Nota-se ainda, que a luta em defesa dos
interesses dos municípios cresce organizada e atuante a cada ano e que os
resultados já são percebidos.

ATUAÇÃO DO CONSELHO POLÍTICO EM 2009
Os prefeitos que integraram os Conselhos Executivo, Fiscal e Deliberativo da AMAI
foram responsáveis, em 2009, pela direção e aprovação das ações da Associação,
que, em parceria com sua equipe técnica foi responsável por garantir importantes
conquistas e assegurar decisões que favoreceram aos 14 municípios, atuando de
forma apartidária e comprometida com os interesses dos municípios catarinenses.
A atuação consensual da AMAI em prol dos municípios associados é resultado da
integração dos prefeitos que compõem o seu Conselho Político. Em 2009, os
gestores participaram ativamente das atividades da Federação, além de atuarem
como multiplicadores do Movimento Municipalista, articulando e convocando os
prefeitos da região a participarem das ações da AMAI, o que garantiu êxito nos
projetos da entidade.
As atividades realizadas durante o ano de 2009 foram relacionadas à eleição da
Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal da associação, assuntos referentes ao
Movimento Econômico, projetos da Fecam, orientações sobre Cis-AMOSC, encontro
de prefeitos e projetos gerais da AMAI.
O ano de 2009 foi um ano marcado pela proximidade com os municípios através das
reuniões itinerantes. O objetivo é levar a associação e as informações junto do
município para que sejam inseridos e também possam opinar e verificar as
atividades que a AMAI realiza.
A atuação do Conselho Político é vital para o funcionamento e decisões da
associação, para que possa beneficiar cada vez mais os municípios associados.
Em 2009 foram realizadas doze assembléias de prefeitos.

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Data: 15.01.09
Local: Auditório da AMAI. Xanxerê

Ordem do Dia:
Repasse de informações e apresentação das ações realizadas pela AMAI
durante o mês de janeiro e fevereiro;
Eleição e posse dos membros da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal da
Associação, na forma do artigo 13 do Estatuto;
Exposição sobre os Programas e Projetos da FECAM;
Apresentação do resumo das atividades da AMAI, no período 2005-2008;
Orientações referente ao contrato de rateio do Cis-AMOSC;
Encontro Nacional dos Novos Prefeitos;
Assuntos de interesse dos municípios.

Noeli Dal Magro, Antoninho Rossi, Flávio Boff, Osmar Tozzo e Celso Vedana

Prefeito de Passos Maia é eleito Presidente da
AMAI
15/01/2009

Em chapa única e por indicação dos prefeitos de cada partido, a Associação dos
Municípios do Alto Irani (Amai) elegeu o novo presidente da associação, Osmar
Tozzo, prefeito reeleito de Passos Maia.
O processo de escolha dos novos dirigentes seguiu o previsto no estatuto da
entidade, no qual o presidente do primeiro mandato da associação é indicado pelo
partido que conquistou maior número de prefeituras nas eleições. O partido que
conquistou o mior número foi o PMDB que elegeu os prefeitos de Passos Maia, Bom
Jesus, Marema, Vargeão e Entre Rios. Pelo mesmo critério estabelecido no estatuto,
o prefeito de Faxinal dos Guedes, Flávio Bruno Boff (PSDB), e de Ponte Serrada,
Antoninho Rossi (DEM), foram eleitos e empossados como primeiro e segundo vicepresidentes, respectivamente.
O novo presidente da Amai, prefeito Osmar Tozzo, explica que a Amai sempre foi
importante na representação regional e na assessoria às prefeituras. “Temos muitos
temas que foram vencidos e muitos outros pela frente, entre os quais posso citar o
Plano Municipal de Habitação de Interesse Social. Teremos que elaborar também o
Plano Municipal de Saneamento Básico que também é muito importante para os
municípios, e outras atividades em que a Amai estará empenhada em ajudar os
municípios”, comenta.

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Data: 19.02.09
Local: Centro dos Idosos. Passos Maia

Ordem do Dia:
Repasse de informações e apresentação das ações realizadas pela AMAI
durante o mês de janeiro e fevereiro;
Serviço de Emergência/Sobreaviso do Hospital regional São Paulo;
Exposição referente à composição do Índice do Movimento Econômico,
divisão da arrecadação e análise dos índices do ano base 2007, com
retorno em 2009;
Projeto Copa AMAI de Kart;
Espaço destinado aos assuntos de interesse dos associados

Mesa de autoridades

AMAI realiza reunião itinerante em Passos Maia
23/02/2009

A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) realizou no dia 19 de fevereiro, a
segunda Assembléia de Prefeitos deste ano. A reunião de trabalho foi realizada no
Centro de Convivência dos Idosos, no município de Passos Maia.
O encontro teve como item de pauta o relato das atividades realizadas pela AMAI a
partir da posse da nova diretoria da entidade, também foi apresentado o projeto
"Copa AMAI de Kart", explanação sobre a necessidade de reajustar o repasse
realizado pelos municípios para o Serviço de Urgência e Emergência do Hospital
Regional São Paulo, explanação sobre como são compostos os Índices do
Movimento Econômico e como são divididas as receitas arrecadadas pelo Estado e
União e também a análise dos índices do ano base 2007, com retorno em 2009.

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Data: 20.04.09
Local: Auditório da Prefeitura Municipal. Vargeão

Ordem do Dia:
Palestra sobre a restituição dos valores do PRODEC;
Espaço concedido ao Colegiado de Assistência Social da AMAI para entrega
de documento;
Escolha do representante da AMAI para o Comitê Gestor Estadual do
Território da Cidadania;
Apresentação da proposta do curso de Pós-graduação em Gestão Pública, a
ser sediado na AMAI;
Análise comparativa da estrutura técnica e financeira da Amai em relação às
Associações congêneres de Santa Catarina e possibilidade de ajuste nas
contribuições para fortalecimento da entidade;
Assuntos de interesse dos municípios – palavra livre;

Mesa de autoridades

AMAI realiza assembléia em Vargeão
20/04/2009

A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) realizou, no dia 20 de abril, no
auditório da administração municipal de Vargeão, a assembléia geral ordinária.
Os assuntos levantados na reunião foram importantes para o município e para toda a
região como a palestra sobre restituição de valores do Prodec, apresentação de
proposta do curso de pós-graduação em Gestão Pública, análise comparativa de
estrutura da Amai em relação às outras associações de Santa Catarina e ajuste nas
contribuições da entidade.
O colegiado de Assistência Social aproveitou a reunião para fazer a entrega de
documento e, na ocasião, foi escolhido o Comitê Gestor Estadual do Território da
Cidadania.
Estiveram presentes autoridades como o presidente da AMAI e prefeito de Passos
Maia, Osmar Tozzo entre outros prefeitos e autoridades do município de Vargeão.

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Data: 29.05.09
Local: Hotel Quedas Park Hotel. Abelardo Luz

Ordem do Dia:
Explanação referente a Associação Beneficente Sagrado Coração de Jesus
(Lar do Idoso);
Municipalização do Eja;
Deliberação sobre ampliação da equipe da AMAI;
Apresentação do Projeto final da Pós Graduação em Gestão Pública a ser
sediada na AMAI;
Exposição e deliberação de cursos a serem organizados pela AMAI;
Exposição sobre do MEI – Microempreendedor Individual;
Marcha de Prefeitos a Brasília;
Assuntos de interesse dos municípios – palavra livre;

Prefeitos e convidados

Abelardo Luz sedia reunião de Prefeitos
01/06/2009

Abelardo Luz foi o quarto município da região a sediar a Assembléia Ordinária Geral
dos Prefeitos da Associação dos Municípios de Alto Irani este ano. O encontro
aconteceu com a presença de prefeitos, vice-prefeitos, primeiras-damas, secretários
e vereadores de Abelardo Luz.
O prefeito de Abelardo Luz, Dilmar Antonio Fantinelli, disse que o município está de
portas abertas para receber os prefeitos e representantes dos municípios. Durate a
reunião foram apresentadas as seguintes proposições: Unidade de Suporte Básico
do SAMU para a região de Abelardo Luz, aprovação de solicitação ao Governo do
Estado para reposição das perdas do ICMS, assim como foi feito com o FPM pelo
governo federal, e implementação do Sistema Unificado de Atenção a Sanidade
Agropecuária (SUASA).
Também foi apresentada a proposta do curso de Pós-graduação em Gestão Pública.
O curso será aberto para os profissionais das diversas áreas, que atuam na
administração pública municipal, tais como Administradores, Contadores,
Advogados, Vereadores, Assistentes Sociais entre outros. O curso será realizado
através de parceria entre Escola de Gestão Pública Municipal (EGEM), AMAI, e
Unoesc.

Mesa de autoridades

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Data: 19.06.09
Local: Auditório da AMAI. Xanxerê.

Ordem do Dia:
Empresa de Consultoria Tributária para recuperação de receitas;
Apresentação do Projeto Identidades;
Assuntos de interesse dos associados;

Consultoria tributária é apresentada em reunião
da AMAI
19/06/2009

A associação realizou mais uma assembléia geral ordinária, no dia 19 de junho,
desta no município de Xanxerê, na sede da AMAI para apresentar informações e
assuntos relacionados ao mês de junho.
Durante a reunião foi apresentada uma empresa de Consultoria Tributária para a
recuperação de receitas e apresentação do projeto de identidade que é
desenvolvido pela Fundação Catarinense de Cultura, com o objetivo da valorização
e proteção da memória e patrimônio cultural do Estado, através de ações integradas
de entidades, associações de municípios e administração municipal.
Durante a reunião, os presentes aproveitaram para falar de assuntos de interesse
dos associados.

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Data: 03.07.09
Local: Auditório da Atrax. Xaxim.

Ordem do Dia:
Exposição sobre o Consórcio para o Sistema Unificado de Atenção à
Sanidade Agropecuária (SUASA);
Proposta de realização do Seminário do Agronegócio para Exportação
AGROEX;
Apresentação de informações sobre o Programa de Aquisição de Alimentos
(PAA);
Repasse de informações da Assembléia Extraordinária de Prefeitos
promovida pela FECAM;
Deliberação de orçamentos e agenda de cursos a serem promovidos pela
AMAI;
Assuntos de interesse dos associados;

AMAI realiza assembléia no município de Xaxim
03/07/2009

No mês de junho, foi a vez de Xaxim receber a assembléia geral ordinária da AMAI,
na Atrax, para exposições de novos assuntos e propostas.
O destaque da reunião foi a apresentação de proposta para a realização do
Seminário do Agronegócio para a Exportação (Agroex) que tem relação direta com
os municípios da região e também do Estado, porque tem as atividades
relacionadas ao agronegócio e à agricultura e necessitam de informações sobre a
exportação. O presidente da AMAI, Osmar Tozzo, identifica que o seminário é de
extrema importância, porque vai abrir portas para os produtores, que muitas vezes,
não sabem onde procurar informações sobre a exportação. O objetivo do seminário
é informar aos produtos da agropecuária que existem meios de exportação, mesmo
para os pequenos agricultores.
Outros assuntos durante a reunião foram: exposição dobre o Consórcio para o
Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (SUASA) que é uma forma
de fortalecer as agroindústrias familiares. O mercado para essas agroindústrias
tende a abrir e ampliar o que proporciona melhorias na renda dos agricultores.
Outras questões levantadas na reunião foram a apresentação de informações sobre
o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), repasse de informações da
Assembléia Extraodinária de Prefeitos que foi promovida pela Federação
Catarinense dos Municípios (Fecam) e deliberação de orçamentos.

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Data: 05.08.09
Local: Auditório da AMAI. Xanxerê.

Ordem do Dia:
Apresentação de Projetos e perspectiva de expansão até 2020, da
Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN);
XII RECENSEAMENTO GERAL DO BRASIL - Coordenador Estadual do
Censo 2010;
Apresentação do projeto “Sistema coletivo de seguro urbano”;
Espaço destinado ao Colegiado de Gestores Municipais de Educação da
AMAI;

Assembléia é realizada na sede da AMAI
05/08/2009

No dia 05 de agosto, a assembléia realizada na sede da AMAI contou com a
presença de autoridades como o presidente da associação, Osmar Tozzo, secretário
da Secretária de Desenvolvimento Regional, Ademir Gasparini e o prefeito de
Xanxerê, Bruno Linhares Bortoluzzi.
Durante a assembléia foram apresentados projetos de expansão da Companhia de
Águas e Saneamento (Casan), o que representa melhorias na qualidade d
recebimento de água potável dos municípios em que a companhia atende atente e
também sobre a possibilidade de fazer projetos de saneamento básico nos
municípios que ainda não contempla essa ação.
Foi apresentado o projeto “Sistema coletivo de seguro urbano” e um espaço
destinado ao Colegiado de Gestores Municipais de Educação. Nesta reunião foi
explanado sobre o XII Recenseamento Geral do Brasil, realizado nos municípios
para base de dados do país.

ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA
Data: 07.08.09
Local: Auditório da SDR. Xanxerê.

Ordem do Dia:
Apreciação e Deliberação da suspensão das aulas da rede municipal na
região da AMAI, como medida preventiva a GRIPE A;

Reunião decide pela
municipais na região

suspensão

das

aulas

07/08/2009

Com a preocupação que assolou o Brasil sobre a Gripe A que vitimou, adultos,
idosos e crianças em todo o mundo, no dia 07 de agosto, na Secretaria de
Desenvolvimento Regional, prefeitos e autoridades da saúde se reuniram para a
decisão da suspensão de aulas na rede municipal de ensino da região da AMAI.
Cada município instituiu um decreto municipal comunicando a suspensão das
atividades.
Na avaliação dos prefeitos, as ações preventivas adotada com o cancelamento das
aulas e a suspensão de eventos com aglomeração de pessoas trarão números
positivos com registro de queda de casos na região, podendo assim possibilitar um
equilíbrio para que o vírus ao se propague com facilidade.

ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA
Data: 13.08.09
Local: Auditório da AMAI. Xanxerê.

Ordem do Dia:
Discussão referente à suspensão das aulas da rede municipal de ensino;

Prefeitos se reúnem para avaliação da suspensão
das aulas
13/08/2009
Em reunião realizada no dia 13 de agosto, os prefeitos da Associação dos
Municípios do Alto Irani - AMAI, determinaram pelo fornecimento do transporte
escolar para a rede estadual e o retorno das aulas nas escolas municipais dos
municípios em situação de emergência devido ao surto da Gripe A.
Segundo Osmar Tozzo, Prefeito de Passos Maia e presidente da AMAI, a
Secretaria de Estado da Educação não suspendeu as aulas da rede estadual de
ensino, criando assim dificuldade para o deslocamento dos alunos para os colégios
estaduais, já que a maioria destes reside em comunidades do interior dos
municípios.
O decreto publicado no início da semana será retificado determinando a volta das
aulas na rede municipal a partir do dia 17 de agosto. As demais determinações do
documento seguem inalteradas recomendando o cancelamento das demais
atividades coordenadas pelo poder público do município bem como da
recomendação da máxima circulação de ar possível nos estabelecimentos
comerciais, na realização de cultos ecumênicos e demais locais onde pode ocorrer
a aglomeração de pessoas.

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Data: 09.10.09
Local: Plenário da Câmara Municipal de Vereadores. Ipuaçu

Ordem do Dia:
Apresentação das ações realizadas pela AMAI durante o mês de setembro
de 2009;
Proposta de criação da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento
(ARIS) na forma de consórcio público;
Discussão referente à realização do estágio obrigatório do curso de
Assistência Social, na modalidade de ensino a distância, na região da AMAI;
Deliberação do documento referente à Municipalização de Ensino;
Mobilização para o Seminário do Agronegócio para a Exportação
(AGROEX);
Apresentação do Levantamento de dados para constituição do Consórcio
SUASA na região da AMAI;
Deliberação de solicitação de equipamento de GPS junto ao Território da
Cidadania;
Espaço destinado aos assuntos de interesse dos associados;

Assembléia da AMAI é realiza em Ipuaçu
09/10/2009

A Câmara de Vereadores do município de Ipuaçu realizou no dia 09 de outubro a
assembléia geral ordinária da associação com a apresentação inicial das ações
realizadas durante o mês de setembro.
Os assuntos debatidos foram proposta de criação da Agência Reguladora
Intermunicipal de Saneamento (ARIS) em forma de consórcio público, discussão
sobre o estágio obrigatório de Assistência Social, na modalidade ensino à distância,
o que melhora a qualidade do curso e também dos alunos, porque tem possibilidade
de experiências ainda na graduação.
Foram mobilizados os integrantes da reunião para o Seminário Agroex, apresentado
o levantamento de dados para a constituição do Consórcio SUASA que foi
apresentado nas últimas reuniões.

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Data: 16.11.09
Local: Auditório da AMAI. Xanxerê

Ordem do Dia:
Participação dos Municípios na FEMI 2010;
Apresentação dos dados do Movimento Econômico;
Apresentação do Consórcio SUASA do Extremo Oeste Catarinense;
Explanação sobre Planos Municipais de Habitação;
Espaço destinado aos assuntos de interesse dos associados.

Assembléia
Habitação

apresenta

Panos

Municipais

de

16/11/2009

No dia 16 de novembro, aconteceu a assembléia geral ordinária, no auditório da
AMAI para verificar a participação dos municípios na Femi 2010, apresentação dos
dados do Movimento Econômico e apresentação do Consórcio SUASA do Extremo
Oeste Catarinense.
Durante a reunião, também foi debatido sobre os Planos Municipais de Habitação
que todos os municípios terão que fazer para diminuir o número de famílias que
moram em situação de risco e vulnerabilidade social, além de que as famílias
possam ter uma moradia e também conforto.

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Data: 17.12.09
Local: Auditório da AMAI. Xanxerê

Ordem do Dia:
Apresentação, apreciação e deliberação sobre o Relatório de Atividades e a
Prestação de Contas, relativo ao exercício de 2009, da AMAI;
Eleição da Diretoria Executiva – Conselho Político e Fiscal;
Espaço destinado aos assuntos de interesse dos associados.

Prefeitos e colaboradores da AMAI participam da
eleição do CIS-AMOSC
Prefeitos e colaboradores da AMAI participaram da assembléia geral ordinária do
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina (CIS-AMOSC), no
dia 13 de janeiro, no auditório da entidade em Chapecó.
No evento foi realizada a eleição da diretoria executiva e do conselho fiscal do
consórcio, apreciação do relatório de atividades e balanço geral de 2008 e a
apresentação do plano de metas e orçamento para 2009. O presidente do CISAMOSC eleito foi o prefeito de Cordilheira Alta, Ribamar Alexandre Assonalio, que
destacou os projetos do Consórcio de Saúde para este ano e enfatizou como
prioridade o envolvimento dos prefeitos na viabilização da Policlínica de Referência
Regional com serviços próprios de média e alta complexidade a nível ambulatorial.

DIRETORIA DO CIS-AMOSC - JANEIRO À DEZEMBRO/2009
Presidente - DEM - Ribamar Alexandre Assonalio - Cordilheira Alta
1º Vice-Presidente - PMDB - Elio Pedro Hoss Godoy - São Carlos
2º Vice-Presidente - PP - Jorge Antonio Comunello - Formosa do Sul
1º Secretário - PT - Mauri José Zucco - Coronel Freitas
2º Secretário - DEM - João Rodrigues - Chapecó
CONSELHO FISCAL - EFETIVOS
Efetivo - PMDB - Everaldo Luiz Casonatto - União do Oeste
Efetivo - PT - Fabiano da Luz - Pinhalzinho
Efetivo - PP - Dorildo Pegorini - Jardinópolis
Efetivo - Colegiado de Saúde
Efetivo - Colegiado de Saúde

Mesa de autoridades

Amai mantém representatividade no conselho
político da Fecam
No dia 30 de janeiro de 2009, a Federação Catarinense de Municípios (Fecam)
realizou Assembléia para escolha dos representantes do Conselho Executivo e
Conselho Fiscal da Entidade. Participaram da Assembléia o Presidente da AMAI e
Prefeito de Passos Maia, Osmar Tozzo, além dos prefeitos de Abelardo Luz, Bom
Jesus, Faxinal dos Guedes, Vargeão, Ponte Serrada, São Domingos e várias
autoridades. Para representar a região do Alto Irani na diretoria da Federação, foi
escolhido para compor o Conselho Fiscal, como membro titular, o Prefeito de Faxinal
dos Guedes, Flávio Bruno Boff, que se pronunciou dizendo que é uma grande honra
participar do Conselho de uma Instituição Municipalista de abrangência Estadual.
Ele sucedeu o prefeito de Xanxerê, Avelino Menegolla (DEM), que representou a
AMAI no mesmo cargo durante o ano de 2008.
Os prefeitos membros dos Conselhos Executivo e Fiscal representam as 20
associações de municípios e diferentes partidos.

Prefeitos eleitos para o Conselho Executivo e Fiscal da Fecam

Prefeitos e convidados

Seminário adverte Prefeitos sobre a lei de
saneamento básico
O Seminário de Saneamento Básico realizado pela Fecam em parceria com as
Associações de Municípios, em Florianópolis, oportunizou aos prefeitos e
assessores esclarecimentos sobre a Lei 11.445/2007 que trata das diretrizes para os
serviços de Saneamento Básico.
Os temas abordados foram: Política Municipal de Saneamento Básico, Plano
Municipal de Saneamento Básico, Sistema Municipal de Saneamento Básico,
Regulação e Fiscalização dos Serviços, Consórcios Públicos, entre outros. A região
da AMAI esteve representada por Prefeitos, técnicos municipais e colaboradores da
Associação.

Mesa de debate

Comitiva da AMAI parte para Brasília
Comitiva da AMAI, composta por
Prefeitos e técnicos municipais participa
do Encontro Nacional com Novos
Prefeitos e Prefeitas, nos dias 10 e 11 de
fevereiro, em Brasília. O grupo de 25
pessoas acompanhou os dois dias de
programação intensa.
O evento organizado pelo Governo
Federal acontecerá no auditório do
Centro
de
Convenções
Ulysses
Guimarães têm por objetivo, apresentar
aos gestores os programas de Governo nas diversas áreas que abrangem a
administração pública.
Para o Prefeito de Passos Maia e Presidente da AMAI, Osmar Tozzo, o encontro se
destaca pela aproximação da União e poder executivo municipal na tentativa de
melhorar as relações federativas e buscar soluções conjuntas para o
desenvolvimento dos municípios.

Prefeitos de: Ponte Serrada, Lajeado Grande, Passos Maia, Marema e Vargeão

Audiências no Ministério das Cidades e Funasa
encerram os compromissos da AMAI em Brasília
Os Prefeitos da Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI), aproveitando a
estadia em Brasília, participaram no dia 12 de fevereiro, de audiência na Secretaria
Nacional do Saneamento Ambiental (SNSA) do Ministério das Cidades, onde foram
recebidos pelo Secretário Leodegar Tiscoski. Logo em seguida, os Prefeitos se
deslocaram para mais uma audiência, desta vez com o Presidente da Fundação
Nacional de Saúde (FUNASA), Francisco Danilo Forte. Ambas as reuniões, visavam
pleitear recursos para a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico,
exigido pela Lei 11.445/2007, que estabelece as Diretrizes Nacionais do
Saneamento Básico.
Para o Prefeito de Passos Maia e Presidente da AMAI, Osmar Tozzo, que entregou
documentos contendo os pleitos, ambas as reuniões foram positivas e abriram
canais de relacionamento para que a região possa acessar os recursos necessários
para os planos, e também, de forma consorciada obter recursos para instalação de
redes de esgoto e estação de tratamento.

Prefeitos em Audiência no Mistério das Cidades

Presidente da AMAI entrega pleito regional em
reunião da SDR de Xanxerê
Durante a primeira reunião do
Conselho de Desenvolvimento
Regional (CDR), realizada no dia
26 de fevereiro, no plenário da
Câmara
de
Vereadores
de
Xanxerê, o Prefeito de Passos
Maia e Presidente da Associação
dos Municípios do Alto Irani,
Osmar
Tozzo,
apresentou
reivindicação
dos
prefeitos
associados.
O documento deliberado na última
Assembléia Ordinária da AMAI,
realizada no dia 19 de fevereiro,
em Passos Maia, apóia o projeto
de estadualização da rodovia
provisoriamente denominada de
ABL-040, que corta o território dos
municípios de Abelardo Luz, Ouro
Verde, Faxinal dos Guedes,
Vargeão e Passos Maia.
Osmar Tozzo, explicou que os
prefeitos da região são favoráveis
ao
pleito
e
entregou
a
reivindicação ao Secretário de
Desenvolvimento Regional de
Xanxerê, Ademir Gasparini. A
solicitação foi aprovada pelo CDR
e deverá ser encaminhada a
Secretaria de Estado responsável
pela área.
A rodovia ABL-040, encurtaria em cerca de 40 quilômetros o acesso, passando por
Passos Maia pela SC 465, trecho já asfaltado até à BR-282 em Ponte Serrada,
favorecendo o deslocamento da população, escoamento da produção, além de
oportunizar o incentivo e fomento do desenvolvimento local e regional.
Atualmente a manutenção do trecho é realizada pelas prefeituras dos municípios de
sua abrangência, as quais enfrentam dificuldades na manutenção de sua malha
viária.

Presidente da AMAI participa de AGO da Fecam,
em Jaraguá do Sul
FUNDEB, transporte escolar e saneamento básico foram alguns dos temas
debatidos na tarde de sexta-feira 26 de junho, na Assembléia Geral Extraordinária
da FECAM, realizada em Jaraguá do Sul. O evento contou com a presença de 96
participantes, entre eles o Presidente da AMAI, Osmar Tozzo, prefeitos e
representantes de prefeituras do Estado.
Na mesa, o presidente da Federação e prefeito de Palhoça, Ronério Heiderscheidt,
deu início ao encontro ladeado pela prefeita de Jaraguá do Sul, Cecília Konell; pelo
presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Ziulkoski; pelo
presidente da AMVALI e prefeito de São João do Itaperiú, Valdir Correa; e pelo
secretário de estado da educação, Paulo Bauer.

Prefeitos e Secretários Executivos de Santa Catarina

Prefeitos da AMAI participam da XII Marcha a
Brasília
O primeiro dia de trabalhos da XII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios
contou com participação de aproximadamente quatro mil gestores municipais. O
evento teve início na de 14 de julho, com a apresentação das pautas de
reivindicação, feita pelo presidente da Confederação Nacional de Municípios (CNM),
Paulo Ziulkoski. Com dados levantados pela entidade, os gestores puderam
entender a importância da mobilização para discutir as Alternativas para Superar a
Crise, tema deste ano da Marcha.
Pela manhã houve ainda dois lançamentos, do V Congresso Latino-Americano de
Cidades e Governos Locais e da Cúpula Amazônica de Governos Locais. Na
ocasião, Ziulkoski foi homenageado pela Federação Latino Americana de Municípios
(Flacma) com o prêmio Caminante Local. Os presidentes de entidades estaduais,
membros diretores da CNM e líderes municipalistas de outros países, como a
França, por exemplo, participaram da abertura dos trabalhos.
À tarde, os participantes assistiram palestras e debates de assuntos ligados à
diversas áreas da administração de um Município. Foram painéis de Saúde,
Educação, Finanças, Internacional, Meio Ambiente, Cultura, entre outros. Paralelo a
essas palestras, acontecia o III Fórum Nacional de Vereadores.

Mesa de autoridades

Presidente da AMAI participa de reunião com o
Governador para reivindicar unidade da Udesc
para a região
O Presidente da Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI), Osmar Tozzo,
esteve no dia 13 de julho, juntamente com mais oito Secretários de Desenvolvimento
Regional e os Presidentes da AMAUC, AMPLASC, AMARP E AMMOC reunidos com
o governador Luiz Henrique da Silveira (PMDB) para apresentarem um projeto para
instalação de um campi da Universidade na região. O reitor da UDESC, Sebastião
Iberes Lopes Melo, que já declarou que no crescimento natural da universidade, as
próximas unidades seriam instaladas na região, também esteve na reunião.
Uma nova reunião está marcada para o dia 31 de agosto, em Florianópolis, na qual
os Presidentes e Secretários Regionais apresentarão sugestões de cursos que
interessem às suas respectivas regiões.

UDESC - Representantes da região Meio Oeste
se reúnem amanhã, em Campos Novos
Representantes das Associações de municípios da Amai, Amauc, Amplasc, Amarp e
Ammoc e os representantes das SDRs da região Meio Oeste, estiveram reunidos no
dia 03 de setembro, na sede da Amplasc em Campos Novos, para dar sequencia às
tratativas da descentralização da Udesc para a região.

Resultados da reunião da UDESC ocorrida no dia
27 de outubro
No dia 27 de outubro, tendo como local a Assembléia Legislativa do Estado, foi
realizada uma importante reunião para tratar da expansão da UDESC no Meio
Oeste. Participaram da reunião os Deputados Moacir Sopelsa, Romildo Titon, Pedro
Uczai, Silvio, e o Presidente em exercício Gerson Merisio, na condição de Lideres de
Bancada de Apoio ao Governo e de Oposição, que prontamente empenharam apoio
para votação favorável da Emenda Constitucional para incremento do Percentual
dos recursos destinado a UDESC, com a finalidade de efetivar a referida expansão
até 2011.
Representando o Meio Oeste Catarinense participaram o senhor Alcides Montovani Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional de Campos Novos; Jair Antonio
Loresetti - Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional de Joaçaba; Valmor
Fiametti - Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional de Concórdia; Gladis
Regina B. dos Santos - Diretora da Secretaria de Estado do Desenvolvimento
Regional de Seara; o Prefeito Nelson Guidani - Presidente da AMMOC; Prefeito

Osmar Tozzo - Presidente da AMAI, Prefeito Vilibaldo Erich Schmid, representando
a AMPLASC, e o Prefeito Adélio Spagnolli - Presidente da AMAUC, que presidiu a
reunião. Na oportunidade ficou decidido o seguinte:
1) os Deputados presentes reiteraram o apoio para votação da Emenda
Constitucional, e interceder junto às respectivas Bancadas para que isto aconteça
neste ano, antes do recesso Parlamentar;
2) os Secretários e Presidentes de associações presentes decidiram que a escolha
do Município sede da UDESC será realizada após a votação da Emenda
Constitucional. Será realizada uma grande Assembléia das oito Secretárias de
Estado do Desenvolvimento Regional, no Centro de Eventos do município de
Piratuba, por este não ser candidato à futura instalação do Campus;
3) que o Governador Luiz Henrique da Silveira, seja convidado para Presidir essa
Assembléia, grande momento de consolidação e empoderamento dos Conselhos de
Desenvolvimento Regionais, que por eles foram criados;
4) que cada Secretaria de Desenvolvimento Regional em conjunto com a respectiva
Associação de Municípios, apresente na Assembléia um Município candidato a ser
sede do futuro Campus do Meio Oeste, sendo assegurado tempos iguais a todos
para defesa e apresentação do projeto/proposta;
5) que a votação de escolha do pretenso Município sede da UDESC, seja por voto
secreto de todos os Conselheiros devidamente credenciados, realizada em dois
turnos;
6) que seja contato com o Governador Luiz Henrique da Silveira, para colocá-lo a
par dos encaminhamentos, convidá-lo a Presidir a Assembléia dos Conselhos e
solicitar que envie a Proposta de Emenda Constitucional à Assembléia Legislativa,
para que os Deputados tenham o tempo necessário para apreciá-la e dar os
encaminhamentos devidos;
7) que seja feita uma reunião com a Reitoria da UDESC ainda na próxima semana
para colocá-los a par das decisões tomadas e encaminhamentos futuros.

Municípios da AMAI interessados em sediar o
campi da Udesc, se reúnem para definir indicação
O prefeito de Passos Maia e presidente da AMAI, Osmar Tozzo, presidiu a reunião
que aconteceu no dia 28 de novembro, a qual deliberou o município que a AMAI ira
defender para ter um campi da UDESC. A disputa ficou entre os municípios de
Abelardo Luz, Ponte Serrada, São Domingos e Xanxerê, e a decisão ocorreu na
forma de consenso, definindo o município de Ponte Serrada, como indicado.
Agora é chegada a hora de mobilizar todos os conselheiros para que não faltem a
Assembléia no dia 4 de Dezembro, no centro de eventos de Piratuba, e buscar o
apoio das demais regiões para a votação.

Presidente da AMAI, participa de reunião em
Florianópolis para tratar da sede do campus da
Udesc
Após decisão tomada em reunião na manhã do dia 1 de dezembro, em Florianópolis,
foi adiada a reunião de Piratuba. Estiveram presentes os cinco prefeitos
representantes das respectivas associações interessadas no assunto e as
secretarias de desenvolvimento regional. A região da AMAI foi representada pelo
Presidente Osmar Tozzo, pelo 1º Vice-Presidente, Flávio Bruno Boff e pelo 2º VicePresidente, Antoninho Rossi.
O encontro foi convocado para ratificar a continuidade do interesse de todos pelo
assunto, já que no dia 04 de dezembro a agenda do governador não permitia sua
presença em Piratuba.
Desta forma, duas decisões foram tomadas:
1- Dia 04 de Dezembro acontecerá uma reunião na cidade de Joaçaba, as 9 horas
da manhã, envolvendo todas as SDRs participantes do projeto e as cinco
associações de municípios. A UDESC também será convidada. A intenção é unificar
discursos e mobilizar no sentido de definir a cidade que sediará o campus da
universidade na região;
2 - Está marcada para o dia 22 de dezembro, na cidade de Piratuba o encontro que
definirá a sede, com a presença do Sr. Governador Luiz Henrique da Silveira, em
horário ainda a ser confirmado.

Prefeitos participam do Congresso Catarinense De
municípios
30/11/2009
Os prefeitos da região da AMAI participaram do VII Congresso Catarinense de
Municípios que discutiu sobre arrecadação e rateio de tributos. O diretor executivo
da FECAM e palestrante da mesa, Celso Vedana, explicou que a União cria
mecanismos de desvinculação de receita ou ainda aumenta a arrecadação de
tributos não distribuídos. Além disso, o Estado também utiliza mecanismos para
diminuir o repasse, e o principal consiste na criação de fundos especiais do Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).
O governador, Luiz Henrique da Silveira, fez o pronunciamento comunicando que os
municípios catarinenses receberão valores referentes ao ICMS diariamente. De
acordo com o secretário de Gestão de Fundos e diretor do Tesouro Estadual,
Cleverson Siewert, o repasse da cota-parte do ICMS ao município irá ocorrer no
mesmo dia em que o Estado disponibilizar sua parte no rateio.

Outra informação destaque foi sobre o repasse imediato dos valores referentes ao
Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI) que antes só era realizado após o
rateio do ICMS, levando até cinco dias úteis para ocorrer a transferência. O valor
total da cota-parte do ICMS a ser rateado será informado diariamente à FECAM pelo
governo do Estado.

Prefeitos Participam de Palestra com Ex-Prefeito
de Nova Iorque
01/12/2009

Os prefeitos dos municípios da região da AMAI participaram de palestra com o exprefeito de Nova Iorque, Rudolph Giuliani, em Florianópolis, no encerramento do VII
Congresso Catarinense de Municípios, evento realizado pela FECAM em parceria
com o grupo RBS. A vinda do ex-prefeito foi uma ação conjunta entre FECAM,
ADVB e governo do Estado de Santa Catarina.
Rudolph Giuliani falou sobre a carreira e as posições atingidas durante sua vida
profissional que o tornaram um prefeito. Uma das medidas que o fizeram ser eleito
era justamente a situação de violência e perigo na qual se encontrava Nova Iorque.
A teoria usada como base do governo de Giuliani veio de Harvard, e ele a simplificou
como "teoria para as pequenas coisas". "Suponhamos que você tenha uma casa,
com janelas, e alguém quebra uma janela. Seria muito fácil dizer ‘foi só uma janela".
Mas outras janelas continuam sendo quebradas, e com a última janela quebrada, a
casa cai. E como não arrumamos a primeira janela não seguramos a casa. Isso
aconteceu nos Estado Unidos."
Desde o início da conferência, Giuliani repetiu que tinha o intuito de passa aos
participantes as coisas que serviram para o trabalho dele. "Quero compartilhar aquilo
que se aplica mais, independente de ser Nova Iorque, Florianópolis ou Rio de
Janeiro", e continuou, "não há região do mundo onde não há criminalidade, que
acontece devido à raça humana e também a condições sociais. Vocês têm
oportunidade, a situação não está fora de controle."
Os prefeitos puderam ouvir as experiências do ex-prefeito de Nova Iorque, adquirir
conhecimentos e a partir das idéias fazer projetos e ações que possam funcionar
assim como nos Estados Unidos.

CAPACITAÇÕES
Relatório 2009

CAPACITAÇÕES
Neste ano, a Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) realizou ações e
capacitações para fortalecer a autonomia dos municípios e orientar os servidores
municipais para uma boa gestão pública, focando nas atividades e nos bons
resultados. As atividades foram positivas, já que muitos servidores municipais eram
novos nas administrações e necessitavam entender e se comprometer com a
gestão.
Os eventos desenvolveram a aptidão dos participantes e deram suporte para que
pudessem levar a diante o trabalho nas administrações dos municípios da região. O
objetivo foi alcançado com êxito e, dessa maneira, a associação busca para o
próximo ano novas parcerias para poder programar ações que tragam informações e
conhecimentos que desenvolvam a habilidade dos servidores da região e, até
mesmo, do Estado.
Durante 2009 foram realizados inúmeros cursos e reuniões técnicas sobre assuntos
como: pregão presencial, notas fiscais de produtores do setor primário e prestação
de contas com o estado, Regin, operação do Portal de Convênios e Planejamento
Orçamentário e a Lei de Responsabilidade Fiscal (PPA, LDO e LOA).
Ao término do ano, a AMAI contabiliza mais de 2170 servidores e técnicos da
área pública, os quais participaram de alguma das atividades de qualificação
profissional promovidas pela entidade.
Parcerias com empresas e outras entidades também trouxeram bons resultados em
treinamentos sobre assuntos variados que atingem o público da associação.

AMAI lança curso de Pós-Graduação em Gestão
Pública

Mesa de autoridades/aula magna

A Associação dos Municípios do
Alto Irani (AMAI) iniciou no dia 10 de
julho o curso de pós-graduação em
Gestão Pública. A aula inaugural
aconteceu
no
auditório
da
associação e se inscreveram
profissionais que possuem vínculo
com a administração pública da
região como secretários, prefeitos,
contadores, assessores, vereadores
e agentes políticos.
O curso é uma parceria da Unoesc –
Campus de Xanxerê, com a Escola de Gestão Pública Municipal (Egem), Federação
Catarinense dos Municípios (Fecam) e Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI).
O curso teve 38 inscritos – entre eles três prefeitos da região – e terá carga horária de
420 horas-aula, mais elaboração de trabalho de conclusão de curso (TCC) e duração de
18 meses.

O presidente da AMAI, prefeito de Passos Maia, Osmar Tozzo, está inscrito no curso e
fala que a pós-graduação superou as expectativas, porque o número de inscrições foi
grande. “Temos matérias importantes direcionadas à gestão pública que vão ajudar muito
a administração das prefeituras. Hoje em dia, é exigido que os gestores municipais
tenham maior conhecimento pelas leis e mudanças que acontecem”, analisa.
O prefeito de Faxinal dos Guedes e vice-presidente da AMAI, Flávio Boff, comenta que
essa iniciativa é especial, porque muitas pessoas que estão na gestão pública não têm
formação específica que é necessária. “Eu sempre incentivei o início desse curso, porque
tenho certeza que só vai trazer novos conhecimentos aos participantes”, defende.

Alunos da Pós-Graduação em Gestão Pública

Gestores de Educação participam de capacitação
com 64 horas de duração
O Colegiado de Educação da Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) encerra as
atividades do ano com avaliação positiva. Muitas capacitações foram realizadas em 2009
e trouxeram novas informações para os secretários e equipe diretiva do colegiado.
A presidente do colegiado de educação, Iraci Barrinuevo, explica que nesse ano as
reuniões tiveram evolução significativa em torno de uma educação eficaz. “Nós
procuramos trabalhar assuntos importantes e de destaque como o Fundeb, planos de
educação e gestão educacional. Em todas as reuniões e capacitações tivemos a
participação de todos os municípios”, comenta.
Em 2009, foram 64 horas de trabalho com profissionais para atender as necessidade e
desenvolver secretários, legalizar situações pendentes e dar conta de todos os assuntos,
porque o Plano Nacional prevê que todos os municípios estejam engajados. “Faz dois
anos e meio que temos um trabalho sistematizado, buscando discutir assuntos que são
anseios dos secretários. Lembramos da AMAI que deu condições de encontros e
assuntos relacionados aos municípios para fortalecer a educação da região”, explica.
Para 2010, o colegiado quer dar continuidade ao trabalho para aperfeiçoar os secretários
e dar respaldo politicamente para a região. A primeira reunião de 2010 já está marcada
para o dia 11 de fevereiro na sede da Associação dos Municípios do Alto Irani. A
presidente do colegiado explica que essa reunião será somente para os secretários dos
14 municípios da associação e o assunto discutido será sobre gestão. “Nós queremos
aproveitar e desejar um Feliz Natal e Ano Novo para todas as equipes das secretarias de
educação e que possamos estar juntos trabalhando no próximo ano”, finaliza.

Objetivo: Possibilitar a discussão da política da educação e orientar a gestão nos
municípios, possibilitando a qualidade nos serviços prestados pelos profissionais que
atuam na área.
Público-alvo: Gestores Municipais de Educação da região da AMAI
Local: Auditório da AMAI, situado a Rua Floriano Peixoto, nº 100. Xanxerê
Disciplinas:
Sistema de Ensino, Gestão Institucional: Implicações Administrativas e Pedagógicas,
Municipalização do Eja, Planos Municipais de Educação, Piso Nacional, Contabilidade
Pública/Financiamento da educação, Fundeb (Educação Infantil, Ensino Fundamental,
Eja), Salário Educação

EVENTOS ESTADUAIS
Agroex tem objetivo de estimular exportação
22/10/2009

Mesa de autoridades

A 29ª edição do Seminário do Agronegócio para Exportação (Agroex) aconteceu no dia 22
de outubro e teve como objetivo estimular o setor, através de informações estratégicas
para aumentar a participação dos produtores no mercado internacional.
Segundo o secretário de Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA), o Brasil tem um potencial grande a ser explorado no mercado
internacional. O mercado passou por uma crise, mas mostra melhoras significativas na
recuperação dos preços, por isso é importante aproveitar as oportunidades. “O seminário
desperta o interesse do exportador por parte das pequenas empresas, dos agricultores e
cooperativas, principalmente na motivação de organizar a exportação”, explica.
O vice-presidente da Faesc, Enori Barbieri, ressalta que o evento foi sediado em Xanxerê,
porque os índices mostram que a região exporta apenas 3% da produção de forma direta.
“É importante deixar de lado que o agricultor somente fica dentro da propriedade, pois
hoje é preciso modernização para produzir aquilo que o mercado exige e produzir quando
sabe onde vai colocar o produto”, enfatiza. O governador em exercício, Leonel Pavan,
esteve presente no evento e destacou que o Estado exporta para mais de 170 países e
que é importante que o setor discuta sobre esses caminhos.
O presidente da AMAI, Osmar Tozzo, explica que a exportação ma região é quase
insignificante em relação ao potencial. “Através da orientação que é repassada ao setor

os pequenos produtores podem verificar que existe mercado internacional e maneiras de
atingir esse mercado”, ressalta.
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Servidores públicos recebem capacitação
02/02/2009

Os servidores municipais da microrregião
Associação dos Municípios do Alto Irani
(AMAI)
participaram
dos
cursos
"Aspectos tributários do simples nacional
registro mercantil integrado (Regin)" e
"Licitação, contrato e pregão".
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e

Os eventos foram promovidos pela
Associação dos Municípios do Oeste de
Santa Catarina (Amosc) em parceria com
a
Federação Catarinense de Municípios
(Fecam). A AMAI ficou responsável pela
mobilização dos agentes públicos na
região. O curso sobre Aspectos Tributários abordou o Estatuto Nacional das Micro
Empresas e Empresas de Pequeno Porte e o Registro Mercantil Integrado – Regin.

Servidores recebem treinamento
05/03/2009

A associação oportunizou treinamento
para os funcionários das prefeituras da
Amai e da Amnoroeste sobre as notas
fiscais de produtores do setor primário e
prestação de contas com o estado.
Segundo o coordenador do Movimento
Econômico da Amai, Leocir Gandolfi, no
treinamento foi explicado como deve
ser o trabalho e o que representa o
retorno do ICMS para cada município.
Os servidores aprenderam como fazer
os procedimentos legais para a
emissão das notas e a prestação de
contas.
A coordenadora do cadastro de produtor primário da Secretaria da Fazenda. Alice
Teresinha Bieger, foi quem repassou o treinamento. Ela explicou que a secretaria oferece
tais treinamentos para que os funcionários das prefeituras possam saber a maneira de
informar esses dados para a prestação de contas, que depois retorna pelo ICMS.

Técnicos são capacitados para operar Portal dos
Convênios
11 e 12 /03/2009

Aproximadamente
60
técnicos
responsáveis pela elaboração dos
projetos de captação de recursos das
prefeituras da região da AMAI e
associações
vizinhas
receberam
orientações sobre o Portal dos Convênios
(SICONV). A programação preparou os
técnicos para cadastrar o município no
portal e também orientou sobre como
navegar no SICONV para cadastrar os
projetos nos ministérios.
O curso foi ministrado pelo Coordenador
da
área de Tecnologia da FAMURS e responsável pelo credenciamento dos municípios no
Rio Grande do Sul, Alessandro Kozics. Os temas abordados foram: Apresentação do
portal de convênios e visão geral sobre os aspectos legais; Credenciamento do município
no portal; Cadastramento de usuários do município; Habilitação e desenvolvimento de
proposta para convenente no portal (simulação completa); Elaboração de projetos;
Gerenciamento de convênios; Prestação de contas.

Caixa realiza treinamento na Amai
16/03/2009
A Caixa Econômica Federal realizou uma
capacitação na AMAI sobre os programas
e projetos. Estavam reunidos técnicos,
gerentes, engenheiros da Caixa e
servidores das prefeituras que cuidam dos
repasses dos projetos de infra-estrutura,
saneamento e habitação. Segundo o
superintendente
regional
do
oeste
catarinense da Caixa Econômica Federal,
João Deom Pereira, o objetivo é fazer uma
oficina, uma construção conjunta de
conhecimento, para que se possa ganhar
agilidade e que os recursos cheguem de forma mais efetiva às comunidades. “Nós temos
a realidade de mudanças de equipes por causa das novas gestões, e essa é uma
oportunidade para compartilhar conhecimentos. Nossa expectativa é que tenhamos uma
melhor gestão dos recursos”, explica.

Curso sobre a Municipalização da Cobrança do ITR é
realizado na AMAI
17/03/2009

O curso para capacitar pessoas para
compreender os princípios do Imposto
Territorial Rural (ITR) e do Convênio
União/Município aconteceu no dia 17 de
março na AMAI. Aproximadamente 50
técnicos,
entre
agentes
tributários,
secretários de administração e fazenda,
integrantes e assessores da área
fazendária
municipal,
receberam
a
capacitação realizada pela AMAI em
parceria com a Escola de Gestão Pública
Municipal - EGEM.
Durante o evento, os participantes
puderam analisar o Decreto nº 6.770, que dispõe sobre as novas regras para a adesão
dos municípios brasileiros ao convênio do ITR, sancionado pelo Presidente Luiz Inácio
Lula da Silva, em fevereiro deste ano.

Amai sedia reunião com a Fundação Nacional de
Saúde
19/03/2009

Com objetivo de orientar os municípios com
recursos do PAC e emendas parlamentares,
quanto aos procedimentos para realização dos
convênios para execução de obras de
saneamento básico, notadamente nas fases
relativas a celebração, execução e prestação
de
contas a Associação dos Municípios do Alto
Irani (AMAI), sediou em Xanxerê uma reunião,
onde esteve presente o coordenador da
Funasa em Santa Catarina Marcos Fernandes,
e
teve a participação de prefeitos, técnicos das
prefeituras responsáveis pela elaboração da documentação do convenio, engenheiros
responsáveis pela execução do projeto e fiscalização de obras, técnicos responsáveis
pelo Programa de educação em saúde e mobilização social e técnicos responsáveis pelo
acompanhamento e prestação de contas do convenio, dos municípios de abrangência da
AMAI e outras regiões.
O Coordenador da Funasa ressaltou que um dos objetivos da oficina é aproximar ainda
mais a fundação dos municípios. Num próximo momento, a Funasa levará suas ações
aos demais municípios, já que hoje o órgão atende a parte do saneamento ambiental de
municípios com até 50 mil habitantes.

Incra realiza curso na AMAI
23/03/2009

A Superintendência Regional do Incra de
Santa Catarina e a Associação dos Municípios
Alto Irani (AMAI), realizaram um treinamento
para os responsáveis pelas Unidades
Municipais de Cadastramento (UMCs) de
imóveis rurais.
As UMCs como são conhecidas, são "produto"
Termo de Cooperação Técnica que é uma
parceria firmada entre o Incra e as Prefeituras
para ampliar a abrangência e eficiência do
cadastro de imóveis rurais, através da
descentralização destes serviços.

do

do

A programação preparou os técnicos para recepcionar e analisar documentos, preencher
formulários, verificar a situação da propriedade através da consulta ao Sistema Nacional
de Cadastro Rural - SNCR, cadastrar imóveis de áreas com até quatro Módulos Fiscais
(Minifúndios e Pequenas Propriedades) e emitir o Certificado de Cadastro de Imóveis
Rurais (CCIR).

Curso orienta sobre elaboração do planejamento
26 e 27/03/2009

Promovido pela Federação Catarinense de
Municípios (Fecam), em parceria com a
Associação dos Municípios do Alto Irani (Amai),
o curso de Planejamento Orçamentário e a Lei
de Responsabilidade Fiscal (PPA, LDO e LOA)
reuniu 75 representantes de municípios da
região.
O palestrante e contador, Gilberto Brasil,
ressalta que o tema foi abordado com modelos
e questionamentos, tratando sobre decisões de
tribunal e da Secretaria do Tesouro Nacional. A finalidade principal é repassar
conhecimentos sobre a elaboração da Lei Orçamentária Anual, Plano Plurianual, Lei de
Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, bem como apresentar novidades e
detalhes trazidos pela legislação.

Terceira etapa do Regin é realizada com Municípios
da AMAI
08/04/2009

A Federação Catarinense dos Municípios
(Fecam) e a Associação dos Municípios do
Irani (Amai) realizaram a terceira etapa da
implantação do sistema do Registro Mercantil
integrado (Regin) que tem como objetivo
apoiar os municípios na modernização dos
procedimentos para abertura de empresas.

Alto

Segundo o coordenador do centro de
Tecnologia e Informação da Fecam, Emerson
Souto, alguns municípios da região da Amai,
como Xanxerê, Xaxim e Ouro Verde, já utilizam o sistema que agiliza o processo de
abertura de empresas, fazendo as solicitações pela internet. "A simplificação está na
facilidade de fazer a solicitação da abertura das empresas, já que o processo integra os
órgãos. O empresário pode acompanhar o processo pela internet, e essa etapa da
capacitação é a operacionalização do sistema" explica.

Treinamento sobre o sistema de Informação de
Vigilância da Qualidade de vida da água para o
consumo humano
27, 28, 29 e 30/04/2009

Cerca de 20 representantes dos municípios da Amai e Amnoroeste participaram do curso
sobre a qualidade da água. Segundo a presidente do colegiado e secretaria da saúde de
Lajeado Grande, Terezinha Siviero, o curso aconteceu diante da necessidade que os
municípios sentirem em treinar para o controle da qualidade da água.
O curso treinará técnicos da Vigilância Sanitária dos municípios sobre a qualidade da
água para o consumo humano. Segundo o diretor de Vigilância Sanitária do Estado de
Santa Catarina Sergio Ricardo de Brito, os técnicos desenvolverão ações no município
visando a qualidade da água para a população tanto nos sistemas das concessionárias
como na parte da vigilância que é coletar as águas e monitorar para fazer contraponto
entre uma analise e outra.
A água é um componente do meio ambiente que se altera muito facilmente e, segundo o
diretor de Vigilância Sanitária do Estado, diante do crescimento populacional dos
municípios e do desenvolvimento da agroindústria, que é muito poluidor e altera o
ambiente e a qualidade de água.

Amai realiza curso de
patrimônio público
02/06/2009

A Associação de Municípios do Alto Irani
(AMAI)
recebeu
servidores
das

prefeituras das regiões da Amai, Amosc e Amauc para curso de Administração do
Patrimônio público Municipal, que tem como objetivo dar subsídios aos servidores, para
que possam desenvolver as atividades do patrimônio público conforme a legislação.
O Palestrante, Alexandre Alves, especialista em Administração Pública e Controladoria e
assessor contábil da Federação Catarinense de Municípios (Fecam), explica que o curso
traz a forma de organizar o patrimônio público e de administrar e fazer registros.
Os principais temas do curso foram; classificação dos bens públicos, registro patrimonial,
cadastramento de bens patrimoniais e responsabilidade patrimonial.

Colegiado de Agricultura da Amai recebe capacitação
sobre questões orçamentárias
05/06/2009

Com objetivo de fornecer informações
atualizadas para subsidiar as tomadas de
decisões aos órgãos de controle interno e
externo para o cumprimento da legislação e as
instituições governamentais e particulares e
informações estaduais, o colegiado de
agricultura da Amai se reuniu e as informações
foram repassadas pela assessora contábil da
Amai, Loemi Lourdes de Carli.
O Secretario de agricultura de Xanxerê, Valdir
Zembruski, que preside o colegiado, ressalta que existe uma grande preocupação do
setor quanto ao orçamento direcionado, em todos os municípios, as secretarias de
agricultura.
Através da reunião os secretários puderam conhecer alguns caminhos para estas
questões. Uma das ferramentas são as audiências públicas, onde se defendem
prioridades e que as mesmas sejam garantidas no orçamento. Outro caminho é a
negociação com as Câmaras de vereadores, que vão aprovar os orçamentos.

Curso sobre Procedimentos para elaboração e
remessa de proposta de participação no Programa de
Aquisição de Alimentos (PAA)
23/07/2009
Curso sobre “Procedimentos para elaboração
remessa de proposta de participação no
Programa de Aquisição de Alimentos - PAA e
Compra da Agricultura Familiar" abordou o
processo de elaboração do Projeto para o

e

PAA, o preenchimento do questionário sócio-econômico, além da Transmissão do PAAnet
e esclareceu dúvidas dos participantes.
O PAA é uma das ações do Fome Zero, cujo objetivo é garantir o acesso aos alimentos
em quantidade, qualidade e regularidade necessárias às populações em situação de
insegurança alimentar e nutricional e promover a inclusão social no campo por meio do
fortalecimento da agricultura familiar.
O evento foi realizado através da parceria entre a AMAI, Companhia Nacional de
Abastecimento (CONAB) e os Territórios da Cidadania Meio Oeste Contestado.

Municípios da AMAI recebem capacitação sobre
empreendedor Individual
04/08/2009
A Associação dos Municípios do Alto Irani
(AMAI) realizou em parceria com o SEBRAE,
ACIX e o Sindicont, palestra sobre
Empreendedor
Individual.
O
encontro
aconteceu no dia 04 de agosto no auditório da
escola técnica - SENAI.
Os participantes do evento tiveram a
oportunidade de atualizar conhecimentos
sobre o tema e conhecer a nova categoria do
Microempreendedor Individual (MEI), que está em vigor a partir de julho de 2009. Além
disso, o diálogo é importante para garantir a eficácia da arrecadação tributária e o
resguardo dos direitos dos contribuintes.

AMAI e EGEM realizam Curso de Protocolo e
Cerimonial Público
08 e 09/09/2009
Parceria entre a Federação Catarinense de
Municípios (Fecam), Escola de Gestão Municipal
(Egem) e Associação dos Municípios do Alto Irani
(Amai) promoveu nos dias 08 e 09 de setembro, o
curso "Cerimonial público e empresarial, protocolo e
ordem de precedência", ministrado pela jornalista e
cerimonialista Cleusa Varnier Frese, compactado em
12 horas de duração, no auditório da Amai.

"Enquanto gestores públicos, pessoas que trabalhamos com a administração pública ou
com empresas privadas, nós temos a obrigação de conhecer o mínimo, ao menos, da
ordem de precedência do cerimonial público e empresarial, do protocolo, para dar uma
base às pessoas, para que elas possam trabalhar melhor em seus municípios", frisa
Cleusa.

Consasc realiza reunião na AMAI
16/09/2009
O Conselho de Secretários Municipais de
Agricultura de Santa Catarina (Consasc)
realizou no dia 16 de setembro reunião, em
Xanxerê, para tratar assuntos referente ao
primeiro trimestre de 2009. O encontro
aconteceu no auditório da Amai e contou
a presença do presidente do Conselho,
Donato J. Noernberg, que é secretario
municipal de Desenvolvimento Rural de
Canoinhas, alem dos secretários municipais
Agricultura dos municípios da Amai.

com

de

O encontro iniciou as 8h30mim e se estendeu durante todo dia, onde foram discutidas a
apresentação do Consorcio do Sistema Unificado de Atenção a Sanidade Agropecuária
(Suasa) da Ameosc; Cadastramento de usuários e outorga de água; apresentação do
programa Santa Catarina Rural (Microbacias 3); Exportação dos temas debatidos nas
reuniões como o Ministério da Agricultura; Debate sobre as perdas na agricultura; e
debate sobre estratégias para fortalecimento do Consasc e sobre plano de trabalho para o
próximo biênio. Ao final os participantes visitaram o Centro de Comercialização da
Agricultura Familiar e a Feira Livre de Xanxerê.

Municipalização de ensino gera debate na região
14/09/2009

O Deputado Estadual e presidente da
Comissão de Educação da Assembléia
Legislativa, Pedro Uczai, promoveu, na tarde
de
sexta feira, no auditório da Amai, o seminário
regional para discutir e esclarecer dúvidas
quanto a municipalização do ensino infantil e
fundamental proposta pelo governo do
estado.
Participaram
do
seminário
secretários municipais de Educação e
demais
profissionais
do
setor.
A proposta, apresentada pelo governo,
transfere a responsabilidade administrativa, financeira e operacional dos sistemas de
ensino infantil e fundamental para os municípios. Para o deputado, os prefeitos não têm

condições

de

municipalizar

o

ensino.

Os seminários, que acontecerão em cada região, tem o propósito de esclarecer aos
profissionais da educação quais as diretrizes apresentadas pelo governo do estado. " A
educação é séria demais para o governo do estado abrir mão dessa responsabilidade .
Não é questão de prefeitos ou partido político. Eu fui prefeito e sei que eles não vão dar
conta da responsabilidade do ensino fundamental" , finaliza o deputado.

Palestra na AMAI capacita sobre controle interno e
auditorias
22 e 23/09/2009

O Curso de capacitação em Controle Interno e
Auditoria Governamental, promovido pela
Associação dos Municípios do Alto Irani
(Amai) aborda dois aspectos de extrema
importância para administrações municipais,
especialmente em tempos onde expressões
como corrupção, desvio e má-aplicação de
recursos, obras super faturadas e outros maus
hábitos políticos, estão cada vez mais
expostos à condenação da opinião pública.
Segundo o palestrante Alexandre Alves,
Coordenador das áreas Técnica contábil e Jurídica da Federação das Associações de
Municípios, (Fecam), " a gente sempre diz para prefeitos que o problema maior não é ser
prefeito, é ser ex-prefeito, ex-controlador interno, ex-secretário. É aí que vem as
demandas, os problemas com o Tribunal de Contas, com a Justiça.

AMAI promove capacitação sobre pregão presencial e
eletrônico
01/10/2009

Sempre preocupada em atualizar e
modernizar os serviços das equipes técnicas
prefeituras da região, a Associação dos
Municípios
do
Alto
Irani
promove
capacitação de pregoeiros e respectiva
equipe de apoio. O objetivo é esclarecer a
modalidade de licitação Pregão, nas formas
presencial e eletrônico, informar sobre a
obrigatoriedade da utilização da modalidade
pregão na aquisição de bens e serviços
comuns
com
recursos
transferidos
voluntariamente pela União, bem como
debater acerca das alterações processadas
modalidade
pregão
decorrentes
da

das

de

pela

publicação da Lei Complementar nº 123/06 (Estatuto das Microempresas e das Empresas
de Pequeno porte), e procedimentos para implantação e operação do Sistema de Registro
de Preço.
Quem ministra o curso é o assessor jurídico da Fecam, Edinando Brustolini, graduado e
mestrado em direito pela UFSC. Ele ressalta que uma das dificuldades trazidas
recentemente do Pregão é o fato de tratar com benefícios as micro e pequenas empresas.
"As vezes o município não tem, ou não sabe como conceder benefícios a estas em
presas, que são previstos em lei. Essa dificuldade de conceder beneficio gera conflitos
para frente, porque as grandes empresas, na verdade, não querem que as pequenas e
micros empresas recebam tais benefícios e a administração precisa administrar isso,
saber o que é e o que não é direito e conduzir o certame, a licitação em si com todo zelo e
cuidado", destaca Edinando.
A capacitação teve a duração de dois dias, sendo que a mesma acontece no auditório da
Unoesc Xanxere, onde estão participando cerca de 70 pessoas entre presidentes e
membros das comissões de licitações, pregoeiros membros de equipes de apoio, chefes
de departamentos de compras, assessores jurídicos, entre outros interessados, das
Prefeituras de todo o Oeste catarinense.

Municípios da Amai poderão ter selo de obra
legalizada pela Seai
08/10/2009

Profissionais do setor de engenharia das
prefeituras que compõem a região da
(Associação dos Municípios do Alto Irani)
participaram de reunião para criação de
selo que comprovaria a legalidade de
obras da construção civil. O encontro
os profissionais foi promovido pela Seai
(Sociedade de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia do Alto Irani) e aconteceu no
auditório da sede da Amai, em Xanxerê,
nesta quarta-feira, dia 7.

14
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um
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Coordenada pelo presidente da Seai e também autor da idéia de criação do selo, Charles
Rabaiolli, a discussão teve como base verificar a melhor forma de elaboração, aplicação e
entrega dos selos nas cidades que aderirem ao projeto. "A intenção hoje foi explicar aos

profissionais o que é o selo e para que serve, buscando idéias para que ele seja um
instrumento válido de fiscalização".
Dentre as vantagens do uso do selo citadas por Rabaiolli estão: fazer com que a
população veja a necessidade de aprovação dos projetos e adquiram o alvará de
construção, diminuir as obras irregulares (decorrente do aumento de denúncias) e maior
controle de fiscalização de obras. Para entrega do selo, a sugestão dada foi para que se
faça no ato da retirada dos projetos aprovados pelas prefeituras.
Para Vilmar Piccini, representante da prefeitura de Bom Jesus, para que a idéia dê certo é
preciso o apoio da fiscalização. "Onde tem fiscal trabalhando a idéia é boa, se não, não
funciona", declarou. Para a profissional representante do município de Ipuaçu, Elenice
Brandelero, o projeto vai ajudar a inibir a ilegalidade. Paulo Ferri, engenheiro da prefeitura
de Xanxerê também se mostrou a favor da idéia e citou que o custo unitário da
elaboração de cada selo, em torno de três reais, é viável em relação ao seu benefício. O
custo do selo poderá ser diluído junto às taxas pagas pelo proprietário do imóvel.
O selo deverá ser feito em modelo padrão, na cor verde, contendo os seguintes dados:
número do alvará de construção, área construída, número do lote e número da quadra.
Os profissionais ficaram encarregados de expor a idéia e viabilidade do projeto aos
prefeitos de cada cidade até a próxima reunião, a ser realizada em novembro. Se aceito,
o selo deverá ser utilizado a partir de janeiro de 2010.

Secretários de Administração, Fazenda e técnicos
tributários discutem MEI
17/10/2009

Reuniram-se na manhã do dia 17 de
novembro na Sede da AMAI, secretários de
administração e tributação e assessores
jurídicos do Alto Irani, para debater sobre a
nova lei 128/08. O EI é o empresário individual
que
tenha auferido receita bruta anual de até R$
36
mil e que opte pelo Simples Nacional, como
consta na Lei Complementar 128/08. Um dos
objetivos da nova lei é formalizar os quase 14
mil
trabalhadores e as mais de 10 mil empresas
considerados informais, de acordo com
pesquisa de 2003 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Além disso,
visa garantir a proteção previdenciária do empresário, possibilitando recebimento de
auxílio-doença, aposentadoria e pensão aos dependentes. Ao optar por ser um
Empreendedor Individual, o trabalhador da indústria ou do comércio se formaliza pagando
todo mês o equivalente a 11% do salário mínimo para INSS, equivalente a R$ 51,15, mais
R$ 1 de ICMS. Já aquele que atua na área de serviços deve pagar o mesmo valor de
INSS (R$ 51,15) mais R$ 5 de ISS. E quem exerce atividade mista recolhe nas três

esferas, totalizando o valor de R$ 57,15. Esteve presente representante do SEBRAE de
Xanxerê.

I Conferência Intermunicipal de Cultura da AMAI
21/10/2009

Os municípios que integram a região da Amai
(Passos Maia, Ponte Serrada, Vargeão, Faxinal dos
Guedes, Xaxim, Lajeado Grande, Marema, Bom
Jesus, Ouro Verde, Ipuaçu, São Domingos , Entre
Rios e Abelardo Luz), realizam no dia 23 de
Outubro sua I Conferência Intermunicipal de
Cultura, que reunirá 13 cidades da região Oeste,
tendo como local a sede da Amai na cidade de
Xanxerê.

Acadêmicos do curso de arquitetura da Unoesc,
recebem palestra na AMAI
30/10/2009

Os acadêmicos do último período do curso de
arquitetura, da Universidade do Oeste de Santa
Catarina – Unoesc, passaram a amanhã na sede
AMAI. O objetivo da visita técnica era conhecer o
espaço físico da entidade, bem como receber
uma palestra sobre formas de associativismo, em
especial,
o
trabalho
desenvolvido
pela
Associação.
A Secretária Executiva da AMAI, explanou sobre
o surgimento e a trajetória do associativismo
municipal, no Brasil e em Santa Catarina. Também, apresentou dados sobre o surgimento
da AMAI e os trabalhos desenvolvidos ao logo dos seus 31 anos de existência.
Participaram, juntamente com a professora Ivana Karine Aver, mais de 20 alunos.

Capacitação Sobre Convênios:
Operação do sistema de Convênios

Legislação

e

19/11/2009

A AMAI realizou um curso de capacitação sobre
convênios, abrangendo legislação e operação do
Sistema de Convênios (Siconv) para técnicos das
prefeituras. Aproximadamente 60 prefeituras da
região oeste participaram do evento.
O Siconv começou a ser operacionalizado em 2008
e o Governo Federal exige que todas as prefeituras
trabalhem com o sistema, pois os recursos e
transferências voluntárias da União precisam ser
operacionalizados pelo sistema. Os palestrantes
foram: Marcos Correa Gomes e Leene Marques, instrutores do Instituto Brasileiro de
Administração (IBAM). Esta foi a terceira capacitação, porque o portal sofreu alterações.

Prefeitos participam da 4ª Conferência das Cidades
25/11/2009
A 4ª Conferência Regional das Cidades
Alto Irani aconteceu no dia 25 de
novembro, promovida pela Associação
Municípios (Amai) e Secretaria Regional
(SDR), no auditório da Unoesc. O
palestrante que abriu a Conferência, PósDoutor em Planejamento Urbano e
professor da Universidade Federal de
Santa Catarina, Élson Manoel Pereira,
falou sobre que pensar o planejamento
cidades, é pensar principalmente no
planejamento integrado de todos os aspectos que compõe o território urbano.

do
dos

das

Para o presidente da Amai, prefeito de Passos Maia, Osmar Tozzo, são muitos os
desafios que se colocam hoje no planejamento urbano das cidades da região: as origens
das cidades sem planejamento adequado, sem legislação, é uma questão abrangente. “A
habitação, o saneamento básico e a modalidade urbana são assuntos de estrema
importância, muito debatidos hoje. E, através das conferencias e do chamamento a
participação por parte da população, temos avançado muito e vamos avançar ainda
mais”, comenta.

A Conferência lotou o auditório da Unoesc, com prefeitos da região, secretários e técnicos
municipais, acadêmicos e profissionais liberais.
Part
icip
ant
es
da
conf
erê
ncia

Ge
sto
res
de
ed
uc
aç
ão
par
ticipam de capacitação continuada
A Associação dos Municípios do Alto Irani
(AMAI) realizou nos meses de maio, junho,
julho, agosto, setembro, outubro, novembro e
dezembro uma capacitação continuada para
gestores municipais de educação sobre
assuntos do dia-a-dia do gestor. O objetivo da
capacitação é possibilitar a discussão da
política da educação e orientar a gestão nos
municípios, possibilitando a qualidade nos
serviços prestados pelos profissionais que
atuam nessa área.

os

A capacitação teve carga horária de 43 horas/aula e os assuntos foram variados como:
sistema de ensino, gestão institucional, planos municipais de educação, piso nacional,
contabilidade pública, Fundeb e salário educação. Segundo a secretária executiva da
AMAI, Ingrid Piovesan, a capacitação foi importante, porque muitos gestores eram novos
nas administrações e puderam acompanhar cada assunto para poder tomar decisões e
administrar as secretarias de uma forma mais ágil e com qualidade.
Alguns assuntos da capacitação são de extrema importância como os planos municipais
de educação e o sistema de ensino, porque se sabe que, hoje em dia os alunos são
destaque nos municípios, porque serão o futuro, então nada melhor do que capacitar
pessoas que estão diretamente ligada a esse setor.

Os palestrantes das disciplinas foram Elton Nardi e Loemi de Carli.

Avaliação dos participantes em relação
atendimento prestado pela equipe da Associação

ao

Ao final de cada capacitação promovida pela AMAI em parceria com a Egem, os
participantes colaboram preenchendo um questionário, no qual é avaliado o grau de
satisfação em relação ao atendimento prestado pela equipe da associação durante os
eventos.
Confirma abaixo, o resultado da pesquisa:

Curso sobre Portal de Convênios - SICONV
11 e 12 de março de 2009

Curso sobre Portal de Convênios - SICONV
11 e 12 de março de 2009

Curso sobre Imposto Territorial Rural - ITR
17 de março de 2009

Planejamento Orçamentário e a Lei de
Responsabilidade Fiscal
(PPA, LDO e LOA)
26 e 27 de março de 2009

Curso de Administração do Patrimônio Público
Municipal

Controle Interno e Auditoria Governamental
21 e 22 de setembro

02 de junho de 2009

Curso sobre Pregão Presencial, Pregão Eletrônico
e Registro de Preços

30 de setembro e 01 de outubro

SICONV - Capacitação Sobre Convênios:
Legislação e Operação do Sistema de
Convênios
19 de Novembro de 2009

GESTÃO DA INFORMAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

Portal da AMAI
O Portal da AMAI é uma ferramenta de divulgação das atividades da entidade, e das prefeituras
da região. A atualização dinâmica de conteúdos, atualmente serve como fonte de pesquisa para
servidores, sociedade e de notícias para a imprensa, permitindo o acompanhamento da agenda
de eventos atualizada diariamente, além do acesso a consultas na biblioteca de publicações.
Tanto o portal da AMAI, como o dos municípios, são gerenciados on-line, proporcionando
flexibilidade e agilidade na atualização e cadastro de novas informações como notícias, fotos,
dados institucionais e legislação, o que mantém os usuários permanentemente inteirados acerca
das novidades de interesse dos municípios.

Confira na tabela o crescimento dos acessos ao
portal da AMAI

Mês

2005

2009

Média
Mensal

Média
Mensal

Janeiro
1854
Fevereiro
107
1680
Março
130
2502
Abril
175
1906
Maio
122
2011
Junho
98
2626
Julho
105
2623
Agosto
113
2345
Setembro
75
3790
Outubro
63
4382
Novembro
102
3566
Dezembro
56
***244
Total
1.146
29.520
** Obs: Acessos até 11 de dezembro

A tabela de acessos, também pode ser elucidada conforme gráfico abaixo:

4382
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2623
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1906

1845
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244

Dezembro

Novembro

Outubro

Setembro

Agosto

Julho

Junho

Maio

Abril

Março

Fevereiro

Janeiro

AMAI é destaque no estado
A AMAI é a terceira associação de municípios do Estado a ter todos os municípios da
região utilizando o portal na internet disponibilizado gratuitamente aos municípios
catarinenses pela Federação Catarinense de Municípios - FECAM. A marca de 100%
de adesão dos municípios da AMAI foi registrada com a publicação do portal de
Xanxerê.

Segundo o coordenador de Tecnologia da Informação da FECAM, Emerson
Souto, o portal disponibilizado pela Federação é mais uma ferramenta de
incentivo a implantação do governo eletrônico pelos prefeitos, que é um dos
projetos da entidade de modernização da administração pública.
Os municípios da AMAI disponibilizam na internet mais de 25 mil leis
municipais, 24 mil notícias, 6.524 demonstrativos financeiros da Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF), 5.076 licitações, 1.354 atrativos turísticos e 581
concursos públicos. Além de informações socioeconômicas dos municípios.

Portal dos Municípios da AMAI integrados à
RedeCim
Dos municípios da AMAI, 100% estão
integrados à RedeCIM, através dos
portais municipais. Esta importante
ferramenta demonstra o grau de
tecnologia empregado, a modernidade do
seu design, a confiabilidade dos usuários,
a
observância
ao
princípio
da
economicidade e da aceitação do projeto
de tecnologia da FECAM.
Para viabilizar a implantação da
RedeCIM,
foi
imprescindível
a
participação da AMAI, que auxiliada pela assessoria técnica da FECAM capacitou
operadores municipais, além de participar da construção dos portais das Prefeituras,
oferecer treinamento, suporte e configuração de e-mails.
Os municípios da RedeCIM têm hospedagem segura dos dados, evitam gastos com a
contratação de equipes de desenvolvimento e contam com o apoio técnico da
associação de municípios.

Atrativos Turísticos
Com o objetivo de divulgar as potencialidades turísticas e fomentar o desenvolvimento
da região, o visitante encontra informações sobre os municípios, além de atrativos e
imagens dos lugares mais visitados.

Servidor de Correio Eletrônico
(e-mail)

Para fortalecer a comunicação entre Federação, Associações e Municípios, 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.

Configuração atual de portais
Municipais, em 2009
Serviços executados
Quantidade
Municípios Capacitados

14

Portais Publicados

14

Portais em Construção
Municípios que utilizam e-mail da
FECAM

0
13

Mais de 502.829 acessos aos portais municipais ligados a AMAI
As soluções tecnológicas da RedeCIM foram aprovadas pelos municípios e usuários, como comprova o crescimento nos acessos aos portais
da Rede, ligados a AMAI, que registrou 502.829 visitas em 2009. Isso demonstra que a qualidade de seus serviços e de suas informações está
fazendo com que mais pessoas busquem estar atualizadas sobre os assuntos relativos aos municípios e ao movimento municipalista.
Confira o ranking dos acessos no estado:
Associação

Município

Site

Janeiro

Fevereir
o

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembr
o

19.126

17.731

22.764

20.087

22.910

165.157

18.351

Soma

Média
2009

AMMVI

Gaspar

gaspar.sc.gov.br

20.258

12.461

15.386

14.434

AMMOC

Joaçaba

joacaba.sc.gov.br

10.863

10.984

9.053

8.321

8.841

9.334

10.828

12.140

10.085

90.449

10.050

AMPLANORTE

Canoinhas

pmc.sc.gov.br

8.034

8.181

9.173

9.149

10.068

9.393

11.895

11.224

12.965

90.082

10.009

AMPLANORTE

Mafra

mafra.sc.gov.br

8.884

7.332

8.542

7.891

7.761

7.524

8.511

10.127

9.631

76.203

8.467

GRANFPOLIS

Garopaba

garopaba.sc.gov.br

1.701

5.133

7.340

14.047

8.519

6.750

5.820

9.577

16.378

75.265

8.363

AMAI

Xanxerê

xanxere.sc.gov.br

6.734

7.329

7.329

7.686

9.487

15.164

18.980

72.709

10.387

AMPLASC

Campos Novos

camposnovos.sc.gov.br

7.274

5.120

8.174

6.457

6.844

6.489

6.805

7.011

8.108

62.282

6.920

AMFRI

Porto Belo

portobelo.sc.gov.br

7.433

5.250

5.305

5.121

5.762

7.796

9.395

7.378

7.257

60.697

6.744

AMFRI

Penha

penha.sc.gov.br

7.034

7.264

5.620

5.121

5.354

5.500

6.325

6.632

8.502

57.352

6.372

AMMVI
AMAUC

Rio dos Cedros

riodoscedros.sc.gov.br

6.288

4.654

6.032

5.420

5.809

5.724

7.952

7.025

7.729

56.633

6.293

Ita

ita.sc.gov.br

8.074

6.025

5.171

4.995

4.548

5.335

7.141

5.506

6.405

53.200

5.911

AMAVI

Presidente Getúlio

presidentegetulio.sc.gov.br

6.677

5.135

6.731

5.466

8.405

4.766

4.890

5.163

5.603

52.836

5.871

AMAI

Xaxim

xaxim.sc.gov.br

4.985

4.478

6.505

9.295

8.579

4.724

4.500

4.596

4.494

52.156

5.795

AMMVI

Guabiruba

guabiruba.sc.gov.br

4.835

4.148

4.788

4.813

5.508

6.481

6.164

6.521

7.139

50.397

5.600

AMAI

Abelardo Luz

abelardoluz.sc.gov.br

6.299

4.269

4.415

4.569

4.305

5.171

5.697

5.629

9.184

49.538

5.504

AMAVI

Ibirama

ibirama.sc.gov.br

6.394

4.351

4.661

4.113

4.702

4.326

5.003

6.802

8.095

48.447

5.383

AMURES

São Joaquim

saojoaquim.sc.gov.br

4.224

4.785

4.657

5.375

5.509

7.119

6.998

4.184

3.860

46.711

5.190

AMAUC

Piratuba

piratuba.sc.gov.br

11.266

6.782

4.478

3.572

3.575

3.596

4.097

4.296

4.999

46.661

5.185

GRANFPOLIS

Canelinha

canelinha.sc.gov.br

3.380

3.071

4.377

3.764

3.518

3.469

4.568

7.936

11.397

45.480

5.053

Ranking de acessos dos municípios da AMAI:
Municípios

Jan

Fev

Mar

Abril

Maio

Jun

Jul

Agos

Set

Out

Nov

* Dez

Abelardo Luz

6.299

4.269

4.415

4.569

4.305

5.171

5.697

5.629

9.184

7.047

7.222

2.498

Bom Jesus

2.202

1.847

1.652

1.395

1.525

1.634

1.709

1.818

2.069

2.560

2.660

835

Entre Rios

1.018

1.022

940

886

855

949

1.014

1.055

1.132

1.423

1.457

450

Faxinal Dos Guedes

4.564

4.525

5.381

1.940

2.014

2.115

2.706

2.604

2.662

2.800

3.120

919

Ipuaçu

2.366

2.105

1.787

1.499

1.336

1.209

1.934

1.388

1.627

2.235

2.604

741

Lajeado Grande

2.470

1.504

1.813

1.326

1.261

1.141

1.190

1.311

1.237

1.451

1.673

602

Marema

1.673

1.386

1.581

3.729

1.530

1.425

1.539

1.943

1.389

1.476

1.614

507

Ouro Verde

1705

1.475

1.666

1.553

1.627

1.738

2.508

2185

1.571

1.529

1.516

563

Passos Maia

3.607

2.845

3.087

2.762

3.003

2.881

2.606

2.770

3.154

3.887

3.819

1.297

Ponte Serrada

2.705

3.362

3.225

3.114

2.917

3.080

2.829

2.847

3.210

3.270

2.954

1.094

São Domingos

1.723

1.955

2.488

2.386

3.136

3.001

2.642

2.380

2.718

3.015

3.246

879

Vargeäo

2.827

2.918

2.227

2.231

2.071

2.336

2.087

2.231

2.667

2.330

2.583

828

6.734

7.329

7.594

7.686

9.487

15.164

18980

10.353

9.618

3.717

Xanxerê
Xaxim
Total

4.985

4.478

6.506

9.295

8.579

4.724

4.500

4.596

4.494

5.166

4.847

3.767

38.144

33.691

43.502

44.014

41.753

39.090

42.448

47.921

56.094

48.542

48.933

18.697

*** Dezembro acessos até o dia 11

Usabilidade dos Módulos dos Portais Municipais:

Municípios

Noticia

Agenda

359

123

Bom Jesus

2

7

Entre Rios

9

6

Faxinal Dos Guedes

88

1

Ipuaçu

2

1

Lajeado Grande

60

Abelardo Luz

LRF

Contas
Públicas

Licitações

Concurso

2

19

2

2

27

2

1
5

4

29

8

65

1

1

12

17

Passos Maia

136

7

2

12

2

Ponte Serrada

105

4

5

28

5

São Domingos

46

20

29

20

Vargeäo

98

17

Xanxerê

196

55

Xaxim

435

17

5

3

15

5

3

10

1

5

39

3

26

1

5

131

114

1

3

522

6

125

5

83

13

12

17

195

5

31

1

25

78

11

61

92

712

4

Ouro Verde

222

Conteúdo
Livre

28

12

1537

Turismo

3

Marema

Total

Legislação

13

122

13

7

20

7

67

324

67

852

* Até o dia 11/12/2009

Confira o endereço dos Portais dos municípios da
AMAI
Portais dos Municípios da AMAI
publicados na Internet

Abelardo Luz

www.abelardoluz.sc.org.br

Bom Jesus

www.bomjesus.sc.org.br

Entre Rios

www.entrerios.sc.org.br

Faxinal dos Guedes

www.faxinal.sc.gov.br

Ipuaçu

www.ipuacu.sc.gov.br

Lajeado Grande

www.lajeadogrande.sc.org.br

Marema

www.marema.sc.org.br

Ouro Verde

www.ouroverde.sc.gov.br

Passos Maia

www.passosmaia.sc.org.br

Ponte Serrada

www.ponteserrada.sc.gov.br

São Domingos

www.ponteserrada.sc.org.br

Vargeão

www.vargeao.sc.org.br

Xanxerê

www.xanxere.sc.gov.br

Xaxim

www.xaxim.sc.gov.br

COLEGIADOS TÉCNICOS
Nos últimos anos, a Associação dos Municípios do Alto Irani tem fortalecido seus colegiados
de saúde, educação, assistência social e CONFAZ-M. Ainda, no ano de 2009 teve uma
grande conquista que foi a constituição do Colegiado de Agricultura que veio para discutir e
dar condições para que os municípios possam desenvolver esse setor, já que, na região, a
agricultura é a base de todos os municípios associados.

Os colegiados realizaram reuniões importantes para a tomada de decisões que, muitas
vezes, melhoraram o andamento das atividades dos municípios. O colegiado de educação
esteve diretamente ligado com as conferências municipais de educação e com as
proposições a serem enviadas para a conferência estadual e nacional. O colegiado de
saúde e assistência social trabalha diretamente com o atendimento da população e definem
aumento de valores de convênios dos serviços prestados para a comunidade. Pode-se dizer
que esse foi um ano de muitas decisões e atividades dos colegiados que sempre tiveram o
interesse nos municípios para que possam atender com qualidade a população.

Agenda de Reuniões dos Colegiados Temáticos
da AMAI
Reuniões Março de 2009
04/03 - Reunião do Colegiado de Saúde
05/03 – Reunião do Movimento Econômico
13/03 – Reunião do Colegiado da Educação
19/03 – Reunião do Colegiado da Educação
Reuniões Abril de 2009
02/04 – Reunião da Saúde
07/04 – Reunião da Secretaria da Saúde
14/04 – Reunião do Movimento Econômico
16/04 – Reunião do Colegiado da Educação
23/04 – Reunião do Colegiado de Assistência Social
30/04 – Reunião do Colegiado de Saúde
Reuniões Maio de 2009
05/05 – Reunião do Movimento Econômico
12/05 – Reunião do Colegiado de Agricultura
12/05 – Reunião da Educação
18/05 – Capacitação da Educação
Reuniões Junho de 2009
01/06 – Capacitação da Educação
04/06 – Reunião do Colegiado de Agricultura
15/06 - Capacitação da Educação
17/06 – Reunião do Colegiado de Assistência Social
23/06 – Reunião do Colegiado da Saúde
29/06 – Capacitação da Educação
Reuniões Julho de 2009
02/07 – Colegiado da Agricultura
07/07 – Reunião do Colegiado da saúde
09/07 – Colegiado de Assistência Social
13/07 – Capacitação da Educação
16/07 - Capacitação da Educação
27/07 - Capacitação da Educação
Reuniões Agosto de 2009
06/08 – Reunião da Agricultura
11/08 – Reunião do Comitê Gestor de Educação
14/08 – Reunião do Colegiado de Assistência Social
25/08 – Reunião do Colegiado de Assistência Social
31/08 - Capacitação da Educação

Reuniões Setembro de 2009
14/09 – Colegiado de Assistência Social
24/09 - Capacitação da Educação
30/09 – Reunião do Colegiado de Educação

Reuniões Outubro de 2009
05/10 – Reunião de Educação
06/10 – MOVECON
07/10 – Reunião Engenheiros – SEAI
13/10 – Capacitação da Educação
19/10 – Reunião do Colegiado de Assistência Social
20/10 – Reunião do Colegiado da Saúde
23/10 – Reunião do Colegiado de Educação
24/10 - Reunião do Colegiado de Agricultura
Reuniões Novembro de 2009
05/11 – Capacitação da Educação
09/11 – Reunião do Colegiado de Saúde
10/11 – Reunião do Colegiado de Assistência Social
26/11 - Capacitação da Educação
Reuniões Dezembro de 2009
02/11 – Reunião do Colegiado da Saúde

SETORES DA AMAI
A AMAI tem um papel importante no desenvolvimento dos municípios, buscando sempre o
associativismo para defender os interesses dos seus 14 municípios.
A oferta de serviços é uma das prioridades da entidade que a cada ano que passa procura
oferecer uma demanda maior serviços de apoio à gestão pública. Para, contempla
profissionais capacitados nas áreas de engenharia, topografia, movimento econômico,
secretaria executiva, administrativa, suporte técnico da Fecam e recepção.
Os municípios da região da AMAI podem sempre contar com os serviços prestados com
agilidade, rapidez e qualidade. Dessa maneira, cada setor busca aperfeiçoamento e
desenvolvimento das suas atividades no campo do conhecimento e da inovação.
No ano de 2009, o setor de engenharia esteve bastante presente no dia-a-dia das
prefeituras, servindo municípios e indiretamente a população. Entre as diversas atividades
realizadas pelo setor se destacam projetos e assessorias para a construção de casas
populares, rede de saneamento básico, pavimentações, visitas de obras e visitas técnicas. A
equipe de engenharia realizou 19 projetos arquitetônicos de creches, escolas, centro de
assistência social, cozinhas, entre outras obras importantes para o desenvolvimento das
comunidades. Foram feitos mais de 150 verificações e análises de projetos para os
municípios da região. Como destaques estão atividades para rede de água, revitalização de
praças, calçamentos, pavimentações asfálticas e para sedes sociais. Os projetos que a
engenharia desenvolve são completos, abrangendo projetos arquitetônicos, elétricos,
hidráulicos, sanitários, de prevenção de incêndios, estrutural e orçamentos.
O setor de topografia trabalhou com medições de terras, demarcação de ruas,
levantamentos, projetos de instalação de galerias, projetos de calçamento, levantamento de
tubulação. As atividades do setor de topografia são importantes, porque dão a base para
que as ações e projetos possam ser realizados e concluídos. Durante o ano de 2009, foram
feitas mais de 45 demarcações de lotes, quadras e ruas e mais de 60 levantamentos
planialtimétricos, topográfico e de tubulação.
A secretaria executiva da associação e o setor administrativo ofereceram subsídios e
assessorias para participantes de eventos, capacitações, cursos e reuniões, com o objetivo
de satisfazer os interesses públicos. A secretaria executiva da AMAI realiza orientações de
interesse geral das administrações públicas municipais, por meio de correspondências,
comunicados e e-mails. Os assuntos tratados são os mais variados, tendo como principal
foco as áreas de agricultura, saúde, educação, assistência social e instruções normativas. A
secretaria executiva também apóia a coordenação de colegiados temáticos.
O setor de movimento econômico busca analisar as informações que as empresas fornecem
em cada município. O setor trabalha diretamente com o ICMS que é arrecadado pelo Estado
e a parte que é entregue aos municípios, proporcionais à participação de cada um na
movimentação das operações. Assim, os municípios que tem maior volume econômico nas
movimentações, tendem a ser contemplados com participação mais significativa no bolo de
arrecadação. Por determinação constitucional 25% do que é arrecadado de ICMS no Estado
pertence aos municípios. O setor de movimento econômico realizou atividades no ano de
2009 como repasse de informações relacionadas ao ICMS, IPI e FPM, elaboração de
planilha de cálculo do Valor Adicionado, participação como representante da AMAI no
acompanhamento dos trabalhos de auditoria do movimento econômico, visitas à empresas e
escritórios de contabilidade com o objetivo de acertar os valores informados nas DIME’s e
elaboração e acompanhamento no julgamento de recursos do Movimento Econômico.

Equipe técnica da AMAI

SECRETARIA EXECUTIVA
Período de 02/01/09 à 10/12/09

Colaboradora: Ingrid Piovesan

A Secretaria Executiva é o órgão responsável pelo gerenciamento e administração da
entidade, assistência à Diretoria Executiva e o controle das atividades dos setores de
contábil/pessoal, recepção e serviços gerais, por serem atividades estratégicas, de
manutenção e funcionamento da entidade

Descrição de cargo por tarefas
Encaminhar a convocação da Assembléia Geral Ordinária ou Extraordinárias,
divulgando as reuniões e deliberações;
Executar as deliberações da Assembléia Geral e as determinações da Diretoria
Executiva;
Gerenciar e Supervisionar o funcionamento da associação;
Gerenciar e Supervisionar, através dos Departamentos, o funcionamento, as
atividades de planejamento e assessoramento da Associação;
Coordenar a elaboração de projetos, estudos e proposições da Diretoria Executiva e
da Assembléia Geral, de interesse da microrregião da AMAI;
Supervisionar o intercâmbio Técnico Administrativo entre os Municípios associados,
com a realização de estudos, cursos e treinamento;
Organizar agenda cursos anual e atender as demandas remanecentes;
Promover e organizar os eventos promovidos pela AMAI;
Emitir comunicados, ofícios, notas e outros serviços inerentes a secretaria executiva;
Planejar e coordenar os serviços administrativos, financeiros e patrimoniais da
Associação;
Promover a arrecadação e movimentar recursos financeiros da associação, através
de cheques bancários nominais, juntamente com o Presidente, ou no impedimento
ou falta deste, com o 1º Vice-Presidente ou com 2º Vice- Presidente;
Planejar, organizar e executar a realização de conferência, cursos e seminários,
quando solicitados pela FECAM ou determinados pela Assembléia de Prefeitos.
Determinar a prestação de assistência técnica aos Municípios associados;
Auxiliar na coordenação das reuniões dos Colegiados da AMAI;
Planejar e coordenar os serviços administrativos, financeiros e patrimoniais da
Associação;
Colaborar com o presidente na elaboração do relatório geral de atividades, bem,
como na prestação de contas anual a serem apresentados ao conselho fiscal e
posteriormente à assembléia geral;
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;
Organizar a agenda do presidente, ou no impedimento ou falta deste, do 1º VicePresidente ou 2º Vice-Presidente, para representar a Associação em solenidades e
eventos;
Acompanhar as reuniões de Assembléia Geral da Associação, realizando a lavratura
das respectivas atas, bem como expondo assuntos de interesse dos associados;
Solicitar ao Presidente a contratação de técnicos e propor sejam postas a
disposição da Associação, servidores dos Municípios associados e de outros órgãos
públicos;
Promover o levantamento e o armazenamento da base geral de dados dos
Municípios associados;
Prestar atendimento aos serviços municipais, buscando soluções com agilidade;
Desempenhar as atividades de relações publicas, promovendo o interrelacionamento e o intercâmbio técnico e administrativo com órgãos públicos,
privados e congêneres;

Propor a Diretoria Executiva a estrutura organizacional e funcional da Associação;
Coordenar programas especiais de cunho microrregional;
Emitir Resoluções para a organização e o funcionamento interno da Associação;
Indicar representante junto a Fazenda Estadual, nos trabalhos do movimento
econômico;
Redigir as matérias para o site da Associação;
Viajar, quando necessário, para participar de cursos e representar a entidade
durante os eventos;
Coordenar as reuniões de serviço dos funcionários da Associação;

DEPARTAMENTO CONTABIL E DE PESSOAL
Período de 02/01/09 à 10/12/09

Colaboradora: Laizi Daeuble de Jesus
Cargo: Assistente Administrativa

Descrição de cargos por tarefa
Semanal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Conferência dos e-mails. Inclusão de matérias no site da Associação;
Atendimento a RedeCim, Regin, Contas de webmails. Atendimento aos servidores;
Após as 11h30min, atendimento ao telefone e recepção;
Rotina de banco, pagamento de contas, correio e realização de orçamentos, quando
solicitado;
Baixar arquivos de donwload dos sistemas de contabilidade, receita federal, e
departamento pessoal;
Reorganização do departamento pessoal e contábil;
Inclusão de empenhos e ordens de pagamentos;
Donwload do arquivo de relógio ponto.

Mensal
1. Mobilização para capacitações, através de contato telefônico e MSN;
2. Apoio a Secretaria Executiva na organização de eventos;
3. Geração da Folha de Pagamento;
4. Geração dos Encargos e Guias, FGTS, INSS, PIS e IRRF;
5. Cadastro mensal das D.D.O e N.D.E;
6. Conciliação Bancária;
7. Fechamento da Contabilidade através da inconsistência;
8. Digitação de Cheques de Fornecedores;
9. Compras mensais os para setores: material para expediente;
10. Fechamento do relatório do relógio ponto;
11. Backup dos Programas: Departamento Pessoal, contabilidade, relógio ponto e
patrimônio.

Anual
1.
2.
3.
4.

Emissão dos recibos de férias;
13º Salário;
Pagamento do Sindicato;
Cadastramento e publicação dos dados para a Receita Federal; RAIS, DIRF, IPJ.

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
Período de 02/01/09 à 10/12/09

Colaboradora: Vânia Pinotti

Descrição de cargo por tarefas
Atendimento ao Público;
Atender e efetuar ligações telefônicas;
Auxiliar a secretaria executiva quando solicitado;
Confirmar presença para as reuniões;
Realizar o agendamento de ultra-sonografia – 50 mensais;
Efetuar agendamento de mamografia nos meses de novembro e dezembro – 420
no total;

DEPARTAMENTO MOVIMENTO
ECONÔMICO
Período de 02/01/09 à 10/12/09

Colaborador:
Leocir Gandolfi – Coordenador de Movimento Econômico da AMAI

Atividades realizadas
Representante da Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI), na
auditoria do Movimento Econômico, como membro titular no Grupo de
Trabalho, o qual reúne-se na Secretaria de Estado da Fazenda, em
cumprimento a Portaria SPF n. 087/91 e Lei Complementar nº. 63/90, § 5º
e § 7º. Acompanhamento mensal dos trabalhos de auditoria do movimento
econômico;
Acompanhamento do cadastro de produtor rural, através de treinamento
de preenchimento do sistema. Esclarecimentos sobre os prazos, bem
como conscientização dos municípios sobre a importância de
supervisionar este processo;
Discutir desenvolvimento sustentável;
Elaboração de um Programa de análise das informações prestadas pelas
empresas;
Coordenação de reuniões do Movimento Econômico com integrantes da
região da AMAI e da CPL para alteração do sistema de controle de notas
de produtor rural;
Visita técnica aos Municípios;
Visita as empresas e escritórios de contabilidade com o objetivo de acertar
os valores informados nas DIMEs;
Instalação dos programas da AMAI;
Participação de reuniões bimestrais na Iguaçu Distribuidora de Energia
Elétrica como membro do conselho de consumidores, representando o
setor público
Participação na organização do seminário sobre exportações (AGROEX),
promovido pela AMAI, FACISC, Prefeituras e SEBRAE;
Repasse semanalmente do arquivo do cadastro de produtores rurais
(atualização);
Repasse de valores do FPM e ICMS aos municípios;
Encaminhamento de mapas às prefeituras, entidades, alunos e
profissionais na área de engenharia e topografia;
Participação em reuniões com as empresas do setor do agronegócio para
alteração no modelo e valores nas transferências;
Manutenção de rede, configuração de computadores, configuração de
impressoras e instalação de antivírus na sede da AMAI;
Elaboração de planilha de Classificação das empresas dos municípios da
AMAI;
Elaboração de planilha de classificação referente à participação dos
municípios no estado, bem como, a análise do crescimento dos
municípios;
Relatório de empresas omissas;
Cruzamento de dados das DIMEs com valores declarados no ISS;
Participação em reuniões em outras Associações para discussão sobre
termos de auditoria, bem como outros critérios para análise dos dados do
Movimento Econômico.

Critérios para entrega da parcela do ICMS aos
Municípios
Os 25% do produto da arrecadação do ICMS serão creditados, pelos Estados, aos
respectivos Municípios, conforme os seguintes critérios:
- 3/4 (três quartos), no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações
relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, realizadas em
seus territórios (VA);
- até l/4 (um quarto), de acordo com o que dispuser lei estadual ou, no caso dos
territórios, lei federal.

O QUE É VALOR ADICIONADO (VA)?
Valor Adicionado corresponde à diferença entre o valor das mercadorias saídas de
uma empresa acrescido do valor das prestações de serviços e o valor das
mercadorias e serviços recebidos na mesma empresa, em cada ano civil.
Em termos de Municípios, representa o somatório dos valores adicionados de cada
contribuinte.
Como indicador corresponde, grosso modo, à participação do Município no
movimento econômico do Estado para fins de tributação pelo ICMS ou,
Soma do agregado de todas as operações de venda e prestações de serviços
promovidas pelo Município.
QUAIS OS OUTROS CRITÉRIOS ALÉM DO VA?
LEI N° 8.203/90 ( Art. 1º) (DO 14.098 de 26/12/90)
I - 85% (oitenta e cinco por cento) , com base na relação percentual entre o
valor adicionado nas operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações de Serviço de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação, realizado em cada Município e o valor adicionado do Estado, apurado
segundo o disposto na Lei Complementar Federal;
II - 15% (quinze por cento), em partes iguais entre todos os Municípios do
Estado.”

GARANTIAS ASSEGURADAS PELA LEI COMPLEMENTAR 63/90
Os Prefeitos Municipais, as associações de Municípios e seus representantes:
Terão livre acesso às informações e documentos utilizados pelos Estados no cálculo
do valor adicionado, sendo vedado a estes, omitir quaisquer dados ou critérios, ou
dificultar ou impedir aqueles no acompanhamento dos cálculos.
Poderão impugnar, no prazo de 30 (trinta) dias corridos contados da sua publicação,
os dados e os índices publicados, sem prejuízo das ações cíveis e criminais
cabíveisO Estado fará publicar, para efeito de entrega das parcelas de um

determinado ano, no seu órgão oficial, até o dia 30 de junho do ano da apuração, o
valor adicionado em cada Município.
Os Estados manterão sistema de informações baseados em documentos fiscais
obrigatórios, capaz de apurar, com precisão, o valor adicionado de cada Município.
O valor adicionado relativo a operações constatadas em ação fiscal será
considerado no ano em que o resultado desta se tornar definitivo, em virtude da
decisão administrativa irrecorrível.
O valor adicionado relativo a operações ou prestações espontaneamente
confessadas pelo contribuinte será considerado no período em que ocorrer a
confissão.
Os Municípios poderão verificar os documentos fiscais que, nos termos da lei federal
ou estadual, devam acompanhar as mercadorias, em operações de que participem
produtores, industriais e comerciantes estabelecidos em seus territórios; apurada
qualquer irregularidade, os agentes municipais deverão comunicá-la à repartição
estadual incumbida do cálculo do índice, assim como à autoridade competente.

ESFORÇO MUNICIPAL NAS ATIVIDADES DE APURAÇÃO DO VA
A responsabilidade de apuração do Valor Adicionado (VA) é do Estado, entretanto,
devido a vários fatores de ordem administrativa e estrutural, nem sempre a apuração
reflete a realidade econômica.
É importante que se tenha a certeza de que os valores apurados se aproximam da
realidade econômica do Município, sem distorções ou omissões por parte do
universo de contribuintes obrigado a prestar informações.
O repasse do ICMS é parte substancial da receita do Município. Por isso controlar,
acompanhar e fiscalizar a emissão de notas fiscais, a coleta de dados e a apuração
do Valor Adicionado deve ser preocupação de todos os cidadãos, na defesa dos
interesses de seu Município.
Em SC - Lei 8.206/90

Fixo
Valor Adicionado

25%

15%

MUNICÍPIOS
75%

85%

ESTADO

Mafra sedia o 10º Ciclo de estudos sobre
movimento econômico
“Essa região tem uma condição econômica
fabulosa,
participou
ativamente
em
décadas passadas com muita agregação
de valores para o desenvolvimento do
estado de Santa Catarina”, disse Leoberto
Weinert presidente da Amplanorte.
A Amplanorte – Associação dos municípios
do planalto norte catarinense realizou essa
semana o 10º Ciclo de estudos sobre
movimento econômico, com sede aqui em
Mafra.
O evento reuniu representantes de todos os municípios que englobam a amplanorte,
Bela Vista, Canoinhas, Ireneópolis, Itaiópolis, Mafra, Major Vieira, Monte Castelo,
Papanduva, Porto União e Três Barras.
O ciclo de estudos começou na terça-feira, onde foi discutido o setor pesqueiro conceito de produção primária, com palestra ministrada por José Ronaldo Machado,
setor pesqueiro por Carlos Henrique Lima. E também transportes por Leocir Gandolfi
Antonio Gonçalves e funções da substituição tributária por Julio Cesar Klock.
Na quarta-feira, segundo dia do ciclo os assuntos abordados foram: simples nacional
– captura e processamento dos dados, ministrado por Ari José Pritsch, 2º SPED
Fiscal, também por Ari José Pritsch, Valor adicionado das redes por Ari José Pritsch
e Julio Cesar Klock e Tradings e valores com diferimento do ISS Agostinho Senem.
Na parte da tarde as palestras começaram com Produção Primária ministrada por
Alice Terezinha Bieger. Atualização da Legislação – Propostas, por Agostinho
Senem, Antonio Gonçalves. O dia encerrou com Revisão dos CFOP's sob o
comando de Maurício Marafon.
O último dia do ciclo iniciou com palestras sobre Energia Elétrica: Geração /
Transmissão / Distribuição, ministrado por Célio F. Simão e Mateus S. Silvestrin, IPI
e sua exclusão por Antonio Gonçalves e finalizou com Exposição das Súmulas por
Sérgio Tiscoski e Julio C. Klock.
A quinta-feira foi marcada pela presença do presidente da Amplanorte, Leoberto
Weinert que falou sobre a transparência e justa dos trabalhos realizados pela
Amplanorte e também da importância do apoio que a associação dá aos municípios.
“Essa região tem uma condição econômica fabulosa, participou ativamente em
décadas passadas com muita agregação de valores para o desenvolvimento do
estado de Santa Catarina”, disse Leoberto.

Técnicos discutem o Movimento Econômico
Técnicos
responsáveis
pelo
Movimento
Econômico da região da Amai participaram de
reunião, na sede da Associação dos Municípios
do Alto Irani, para receber orientações das
decisões
formuladas
pelo
Grupo
de
Planejamento Estratégico (GPE), formado por
técnicos das Associações de Municípios de
Santa Catarina e Secretaria de Estado da
Fazenda (SEF).
A reunião, coordenada pelo técnico do
Movimento Econômico da Amai, Leocir Gandolfi, abordou os ajustes recomendados
para identificar as empresas optantes pelo Simples Nacional, que não constam no
relatório da Receita Federal.
Ocorre que até o dia 30 de junho de 2007, as Empresas de Pequeno Porte e
optantes do Simples Nacional foram dispensadas de efetuar a Declaração de
Informações do Movimento Econômico (DIME), com isso os técnicos tiveram que
buscar os dados nas Declarações de Informações que as empresas entregaram à
Receita Federal, até o dia 30 de junho deste ano. “O trabalho é o de identificar o
valor mais próximo possível da realidade e de direito do município, pois os recursos
que serão impetrados influenciarão diretamente na economia da região e no retorno
do ICMS para o ano de 2009”, considera Leocir Gandolfi.
Parte do ICMS arrecadado pelo estado é entregue aos municípios
proporcionalmente à participação de cada um na movimentação geral de operações
realizadas em Santa Catarina durante determinado exercício. Ou seja, nos
municípios onde se efetua maior volume econômico de operações, tendem a serem
contemplados com uma parcela mais significativa de retorno de recursos.
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10/09/09

PASSOS MAIA

10/09/09

0,00

27/08/09

10.000.000,00

27/08/09

20.000.000,00

13/08/09

30.000.000,00

13/08/09

40.000.000,00

30/07/09

50.000.000,00

30/07/09

60.000.000,00

30/07/09

70.000.000,00

16/07/09
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16/07/09

02/07/09
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21/05/09

07/05/09

23/04/09
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26/03/09

12/03/09

26/02/09

12/02/09

29/01/09

15/01/09

OURO VERDE

16/07/09

02/07/09

18/06/09

04/06/09

21/05/09

07/05/09

23/04/09

09/04/09

26/03/09

12/03/09

26/02/09

12/02/09

29/01/09

15/01/09

MAREMA

68.000.000,00

66.000.000,00

64.000.000,00

62.000.000,00

60.000.000,00

58.000.000,00

56.000.000,00

54.000.000,00

10/09/09
24/09/09
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64.000.000,00

27/08/09

66.000.000,00

13/08/09

68.000.000,00

13/08/09

70.000.000,00

30/07/09

72.000.000,00

30/07/09

74.000.000,00

16/07/09

76.000.000,00

16/07/09

78.000.000,00

02/07/09

VARGEÃO

02/07/09

18/06/09

04/06/09

21/05/09

07/05/09

23/04/09

09/04/09

26/03/09

12/03/09

26/02/09

12/02/09

29/01/09

15/01/09

03/12/09

19/11/09
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23/04/09
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26/03/09

12/03/09

26/02/09

12/02/09

29/01/09

15/01/09

PONTE SERRADA

120.000.000,00

100.000.000,00

80.000.000,00

60.000.000,00

40.000.000,00

20.000.000,00

0,00

SAO DOMINGOS
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30/07/09
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30/07/09
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16/07/09
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16/07/09
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02/07/09
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18/06/09

XAXIM
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12/02/09

29/01/09

15/01/09
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Comparativo de crescimento do Valor Adicionado de 2001 a 2008
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ABELARDO LUZ
BOM JESUS
ENTRE RIOS

600.000.000,00

FAXINAL DOS GUEDES
IPUACU
LAJEADO GRANDE
MAREMA

500.000.000,00

OURO VERDE
PASSOS MAIA
PONTE SERRADA

400.000.000,00

SAO DOMINGOS
VARGEAO
XANXERE

300.000.000,00

XAXIM

200.000.000,00

100.000.000,00

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Acompanhamento do Valor Adicionado no ano de 2009, relativo ano ano-base 2008.
Município
ABELARDO LUZ
BOM JESUS
ENTRE RIOS
FAXINAL DOS
GUEDES
IPUAÇU
LAJEADO
GRANDE
MAREMA
OURO VERDE
PASSOS MAIA
PONTE
SERRADA
SAO
DOMINGOS
VARGEÃO
XANXERÊ
XAXIM
TOTAL

Data / VA
15/01/09
188.066.459,75
26.592.510,52
14.859.723,13

Data / VA
03/02/09
203.170.355,13
27.783.295,10
15.994.103,88

Data / VA
09/03/09
208.269.049,22
28.057.305,21
15.992.483,67

Data / VA
14/04/09
220.050.258,01
30.415.810,05
16.816.351,70

Data / VA
20/05/09
220.378.953,01
32.969.581,20
17.140.481,16

198.477.093,94
146.953.417,22

202.401.028,39
160.385.519,45

203.754.069,78
160.515.892,98

210.693.821,03
165.935.583,77

216.821.487,47
166.249.646,40

42.693.789,34
59.512.474,79
59.445.837,63
43.643.570,67

45.001.982,75
61.193.328,39
64.286.995,96
44.924.766,79

45.106.317,49
61.324.646,35
64.296.827,07
45.805.098,45

46.550.234,07
64.788.127,84
65.334.378,99
47.470.540,04

46.590.483,77
64.819.667,84
68.237.806,21
51.870.633,72

63.245.254,81

66.512.785,30

66.981.740,48

95.431.043,67

101.183.203,66

102.559.114,32
66.565.564,14
460.335.229,05
457.057.798,74
1.930.007.838,05

105.671.406,39
66.814.581,59
481.516.214,31
484.065.754,68
2.029.722.118,11

106.161.266,12
67.473.259,67
493.118.753,49
508.836.354,90
2.075.693.064,88

111.329.229,95
69.101.299,55
507.436.232,43
508.333.935,45
2.159.686.846,55

111.952.011,42
69.780.300,66
512.380.998,33
508.470.226,45
2.188.845.481,30

Município
ABELARDO LUZ
BOM JESUS
ENTRE RIOS
FAXINAL DOS
GUEDES
IPUAÇU
LAJEADO
GRANDE
MAREMA
OURO VERDE
PASSOS MAIA
PONTE SERRADA
SAO DOMINGOS
VARGEÃO
XANXERÊ
XAXIM
TOTAL

Data / VA
14/07/09
220.497.002,23
32.973.267,54
17.138.899,75

Data / VA Provisório
13/05/09
228.228.954,89
34.134.863,72
17.415.679,60

Data / VA
23/10/09
240.666.737,70
38.919.043,54
17.675.749,25

Data / VA
10/12/09
240.666.737,70
38.919.043,54
17.675.749,25

215.945.903,19
166.262.685,26

221.800.548,96
96.988.379,73

244.363.014,45
168.306.280,23

244.418.082,37
168.306.280,23

46.590.466,86
64.830.056,63
68.241.245,38
51.878.810,97
101.194.405,85
112.019.125,08
69.786.549,13
502.960.817,87
508.636.313,66
2.178.955.549,40

47.947.008,32
65.810.974,57
68.509.059,57
54.080.902,54
109.823.387,33
118.805.754,18
73.467.673,00
550.288.829,33
533.394.721,27
2.220.696.737,01

48.822.888,39
67.198.074,59
71.403.797,47
56.531.129,58
113.952.095,41
123.220.667,81
75.428.784,39
593.568.074,73
543.910.017,11
2.403.966.354,65

48.822.888,39
67.210.521,25
71.403.797,47
56.537.448,94
113.985.329,95
123.228.023,62
75.442.849,30
621.442.558,44
544.008.848,21
2.432.068.158,66

Valores recuperados nos recursos
MUNICÍPIO
ABELARDO LUZ
BOM JESUS
ENTRE RIOS
FAXINAL DOS GUEDES
IPUAÇU
LAJEADO GRANDE
MAREMA
OURO VERDE
PASSOS MAIA
PONTE SERRADA
SAO DOMINGOS
VARGEÃO
XANXERÊ
XAXIM
TOTAL

Valores
Excluídos
950.380,16
10.769.746,18
70.856.141,84
8.590.158,02
3.974.660,52
95.141.086,72

Recursos Solicitados e
Deferidos
12.289.108,80
4.529.455,60
150.014,22
33.207.301,13
71.201.780,43
1.608.005,98
1.247.763,89
2.554.565,19
2.055.757,77
4.263.564,34
3.645.563,45
1.765.200,30
67.291.862,71
14.138.746,14
219.948.689,95

Resultado dos últimos 10 índices na região da AMAI
ANO BASE
ANO
EXERCÍCIO
ANO RETORNO

1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005

2.006 2.007

2.008

2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006
2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007

2.007 2.008
2.008 2.009

2.009
2.010

ABELARDO LUZ

0,245 0,251 0,265 0,276 0,338 0,379 0,328 0,278
16
45
98
58
70
41
54 21

0,278
51

0,298
102

BOM JESUS

0,090 0,090 0,088 0,086 0,085 0,086 0,088 0,086
65
84
85
08
67
21
42 01

0,084
97

0,089
474

ENTRE RIOS

0,062 0,064 0,062 0,061 0,062 0,064 0,066 0,065
77
08
75
97
28
31
52 16

0,065
02

0,067
789

FAXINAL DOS
GUEDES

0,338 0,326 0,322 0,318 0,327 0,339 0,337 0,316
43
50
62
70
11
34
12 24

0,291
25

0,292
655

IPUAÇÚ

0,136 0,140 0,139 0,137 0,137 0,157 0,168 0,154
29
39
13
03
39
10
89 87

0,167
14

0,206
961

LAJEADO
GRANDE

0,076 0,079 0,084 0,086 0,089 0,096 0,099 0,096
17
23
23
93
15
80
86 10

0,096
08

0,099
583

MAREMA

0,101 0,103 0,104 0,101 0,091 0,099 0,110 0,107
89
19
75
32
94
47
93 21

0,106
99

0,115
558

OURO VERDE

0,132 0,128 0,121 0,116 0,119 0,153 0,142 0,105
04
48
25
87
41
08
55 79

0,109
33

0,118
006

PASSOS MAIA

0,099 0,098 0,100 0,101 0,101 0,097 0,095 0,094
85
33
72
38
06
04
31 22

0,094
85

0,104
322

PONTE
SERRADA

0,140 0,137 0,138 0,144 0,141 0,142 0,151 0,157
69
88
07
01
09
20
27 67

0,152
96

0,159
512

SAO DOMINGOS

0,173 0,178 0,179 0,179 0,186 0,194 0,185 0,171
00
23
28
03
99
48
78 46

0,168
62

0,174
925

VARGEÃO

0,103 0,104 0,105 0,108 0,109 0,112 0,111 0,107
28
43
65
66
36
40
16 98

0,119
02

0,129
128

XANXERE

0,642 0,590 0,675 0,732 0,739 0,743 0,719 0,697
59
15
75
88
77
15
79 66

0,698
58

0,696
198

XAXIM

0,491 0,576 0,726 0,704 0,517 0,485 0,653 0,644
50
44
59
30
58
91
96 56

0,600
88

0,639
003

TOTAL

2,834 2,869 3,115 3,155 3,047 3,320 3,427
31
64
62
74
50
09
84

3,083 3,034
14 19

3,191
22

Comparativo de Crescimento Real Em Índice
ANO BASE
2.007
2.008
ANO EXERCÍCIO
2.008
2.009
ANO RETORNO
2.009
2.010 Crescimento
ABELARDO LUZ
0,27851 0,298102
7,04
BOM JESUS
0,08497 0,089474
5,31
ENTRE RIOS
0,06502 0,067789
4,25
FAXINAL DOS
GUEDES
0,29125 0,292655
0,48
IPUAÇÚ
0,16714 0,206961
23,83
LAJEADO GRANDE
0,09608 0,099583
3,64
MAREMA
0,10699 0,115558
8,01
OURO VERDE
0,10933 0,118006
7,94
PASSOS MAIA
0,09485 0,104322
9,99
PONTE SERRADA
0,15296 0,159512
4,28
SAO DOMINGOS
0,16862 0,174925
3,74
VARGEÃO
0,11902 0,129128
8,49
XANXERE
0,69858 0,696198
(0,34)
XAXIM
0,60088 0,639003
6,35
TOTAL
3,03419
3,19122
5,18
base
nos valores

Com
apresentados, a região da AMAI, deverá ter um incremento de aproximadamente R$
3.500.000,00 nos valores de retorno do ICMS, para o ano de 2010.

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA,
ARQUITETURA
E URBANISMO
Período de 02/01/09 à 10/12/09

Colaboradores:

Ricardo Conte – Engenheiro Civil
Alexandre Beé Longh – Desenhista
Vitor Cardoso – Estagiário de Arquitetura

O relatório a seguir, apresenta o valor de mercado,
para cada serviço prestado pelo departamento de
engenharia. O objetivo é comparar a produção do
setor em relação ao valor mensal repassado por
cada prefeitura.
Os valores a seguir são apenas ilustrativos e não
gerarão custos adicionais.
Prefeitura Municipal de Abelardo Luz
-

Plotagem/Impressão – R$ 250,00
Plotagem de mapa urbano 5 cópias
Plotagem de mapa do município 5 cópias
Plotagem do mapa urbano
Plotagem de 3 vias mapas loteamento São João Maria.
Plotagem de uma cópia da rede de água São João Maria

Arquibancadas – R$ 620,00
- Projeto Arquitetônico
- Planilha Orçamentária
- Memorial Descritivo

-

Escola – R$ 40,00
Enviado a prefeitura o projeto arquitetônico
Enviado a prefeitura o projeto elétrico
Enviado a prefeitura o projeto Hidrossanitario
Enviado a prefeitura o arquivo técnico

Creche Pró – Infância “B” – R$ 500,00
- Planilha Orçamentária

-

Rede de Água Casan – R$ 4.000,00
Projeto de recalque da adução e distribuição
Memorial Descritivo
Memorial de Calculo
Planilha Orçamentária
Plotagem de 3 cópias completa
Adequação do projeto de recalque da adução e distribuição
Adequação do Memorial Descritivo
Adequação do Memorial de Calculo
Adequação da Planilha Orçamentária

- Plotagem de 3 cópias completas
Centro de Eventos – R$ 160,00
- 16 copias A1
- Assessoria á equipe de engenharia da Prefeitura Municipal
VALOR TOTAL = R$ 5.570,00

Prefeitura Municipal de Bom Jesus
-

Verificação/Análise de Projetos – R$ 700,00
Sidiane Calza
Ariel Albrice
Suellem Bertochi de Oliveira
Eder Visoli
Álvaro Luiz Rodigheri
Eder Visoli
Antonio Carlos Augustinha
Eder Visoli
Leonildo de Oliveira
Vania Inês Muller
Antonio Carlos Augustinha
Donizete Zeferino
Rosane Siqueira
Flavio Gallon

-

Verificação/Aprovação de Projetos – R$ 300,00
Álvaro Luiz Rodigheri. (Desmembramento)
Vilsom Oselame (Desmembramento)
Claudinei Sabino da Silva
Vania Inês Muller
Antonio Carlos Augustinha
Jaqueline Cadini Fochesato (Desmembramento)

Plotagem/Impressão – R$ 500,00
- Cópia completa do Centro de Referência e Assistência Social (CRAS)
Visita Técnica – R$ 3.000,00
- Data (11/02)
- Data (02/03)
- Caixas de água.
- Bairro Alto da Colina
- Casas COHAB
- Acabamentos Creche
- Data (13/03). Viagem a Florianópolis (FUNASA)
- Data (28/03). Visita “in loco” para implantação de caixas de água no
bairro Alto da Colina
- Data (06/04). Vistoria as casas populares

- Data (07/04). Levantamento das casas populares
- Data (05/05). Reconhecimento do local de local do campo de futebol
- Data (26/08). Vistoria para implantação de uma cozinha industrial em um
barracão
- Data (04/09)
- Data (06/10)
- Data (21/10)
- Data (16/11)

-

Barracões 10 x 20 – R$ 500,00
Adequação do QCI
Adequação de Projetos
Justificativa
Termo aditivo
QCI
Justificativa
Termo Aditivo
Projetos Complementares

Módulos Sanitários – R$ 400,00
- Laudo de Vistoria
Cascalhamento – R$ 1.200,00
- Projeto
- Memorial Descritivo
- Planilha Orçamentária
Calçamento – R$ 7.400,00
- Boletim de Medição da V1 e V2
- Levantamentos para fins de Medição das ruas Jair Wites Narciso, João
Francisco, Servidão “A”, Marcos Menegotto, Elias da Silva Carneiro e 19 e
Julho
- Copia Boletim de Medição da V1 e V2
- RuaVirgilio Sabino da Silva e Marcos Menegotto
- Projeto e Drenagem
- Justificativa técnica
- Planilha Orçamentária
- Relatório Técnico
- Ruas Carmelinda de Andrade, Domingos Michelim, Manoel Narciso.
- Termos aditivos
- Justificativa técnica
- Planilha Orçamentária
- Relatório Técnico
- Cópia dos projetos atualizados
- Croqui da rua Augusto Bertochi (trecho 1) e (trecho 2) e Antonio Ezidio
Marmentini
- Planilha Orçamentária
- Orçamento Global
- Cronograma
- QCI

-

Asfalto – R$ 3.500,00
RuaVirgilio Sabino da Silva e Pedro Bortoluzzi
Projeto e Drenagem
Justificativa técnica
Planilha Orçamentária
Relatório Técnico

-

Campo de Futebol e Arquibancada – R$ 6.200,00
Projeto Arquitetônico
Adequação do projeto Arquitetônico
Projeto Hidráulico
Projeto Sanitário
Projeto Elétrico
Projeto Preventivo de Incendio
Plotagem
Planilha Orçamentária
Planilha Orçamentária da arquibancada
Memorial Descritivo
Memorial do Preventivo de Incendio

Análise – R$ 300,00
- Análise de subvenção de 20.000,00 reais para o desenvolvimento de
projetos.

-

Centro de Referência e Assistência Social – R$ 4.500,00
Entrado em contato com o DNIT.
Projeto Arquitetônico
Projeto Hidráulico
Projeto Sanitário
Projeto Elétrico
Projeto Preventivo de Incêndio
Planilha Orçamentária
Cronograma Físico - Financeiro
Memorial Descritivo
Memorial Preventivo
Adequação Projeto Arquitetônico
Adequação Projeto Hidráulico
Adequação Projeto Sanitário
Adequação Projeto Elétrico
Adequação Projeto Preventivo de Incêndio
Copia completa dos projetos
Copia do memorial descritivo
Projeto Estrutural
Projeto de Pluvial
Adequação do Projeto Arquitetônico
Adequação do Projeto Hidráulico
Adequação do Projeto Elétrico
Adequação da Planilha Orçamentária
Adequação do Cronograma Físico - Financeiro

- Adequação do Memorial Descritivo
- Cópia completa
- Cópia dos Detalhamentos do Estrutural
Cozinha Industrial – R$ 650,00
- Projeto Arquitetônico
Capela Mortuária – R$ 1.500,00
- Projeto Arquitetônico
- Planilha Orçamentária
- Memorial Descritivo

-

Ponto de Ônibus – R$ 250,00
Projeto Arquitetônico
Planilha Orçamentária
Memorial Descritivo
Adequação da Planilha Orçamentária

-

Creche 2 etapa – R$ 2.500,00
Projeto
Memorial Descritivo
Planilha Orçamentária
Cronograma Físico-Financeiro
Plotagem de uma cópia completa

Rede de água linha Três Palmeiras – R$ 3.000,00
- Projetos de adução e distribuição
- Memorial de Cálculo
- Memorial Descritivo
Vistoria – R$ 700,00
- Vistoria para a possibilidade de implantação de reservatório
- Vistoria para ampliação e reforma do posto de saúde
VALOR TOTAL = R$ 37.100,00

Prefeitura Municipal de Entre Rios
Verificação/Análise de Projetos – R$ 150,00
- Suzana De Biazi
- Antonio Rodrigues Oliveira
- Suzana De Biazi
Verificação/Aprovação de Projetos – R$ 100,00
- Antonio Rodrigues Oliveira
- Narciso Biasi

-

Plotagem/Impressão – R$ 700,00
Cópia do projeto Arquitetônico da Escola Santa Lucia
Cópia do projeto Hidrossanitário
Cópia do projeto Elétrico
Memorial Descritivo
2 Cópias do projeto Arquitetônico de uma garagem
Plotagem sistema de abastecimento de água
Plotagem de posto de saúde
Plotagem do projeto de ginásio

Revitalização da Praça Municipal – R$ 10.000,00
- Levantamento dos quantitativos
- Adequação do projeto implantação
- Readequação do projeto
- Plotagem
- Planilha Orçamentária
- Memorial Descritivo
- Adequação da planilha orçamentária
- Adequações do projeto de implantação
- Adequação da planilha orçamentária
- Adequação do memorial descritivo
- Cronograma físico-financeiro
- Plotagem
- Impressão
- Planilha Orçamentária
- Memorial descritivo
- Cronograma Físico-Financeiro
- ART
- Declaração FATMA
- Formulário FATMA
Visita Técnica – R$ 750,00
- Data (05/05) Para adequação da praça.
- Data (29/07). Creche pró-infância.
- Data (06/10).
Ponte sobre Rio Chapecózinho – R$ 250,00
- Envio de fotos e projeto arquitetônico por e-mail.
- Auxilio na execução do projeto
- Copia do projeto de ponte sobre o rio Chapecózinho

-

Creche Pró-Infância – R$ 5.000,00
Plantas de Situação
Planta de Localização
Planilha Orçamentária
Cronograma Físico-Financeiro
Adequação da Planta de Localização
Plotagem de uma cópia completa

Casa Mortuária – R$ 40,00
- Analise de projeto

-

Ponte e Galerias – R$ 3.500,00
Memorial Descritivo
Planilha Orçamentária
Cronograma Físico-Financeiro
QCI
Projeto Arquitetônico e Complementares
Planta de Localização

Ponto de Ônibus – R$ 50,00
- Plotagem de 2 copias completas dos projetos.
Banheiros – R$ 20,00
- Plotagem de 1 copia completa dos projetos.
Ante-projeto da Prefeitura Municipal – R$ 1.500,00
- Projeto Arquitetônico
VALOR TOTAL = R$ 22.060,00

Prefeitura Municipal de Faxinal dos Guedes
-

Loteamento Popular – R$ 7.500,00
Projeto de rede de água
Projeto de drenagem pluvial
Projeto de rede de esgoto
Memorial Descritivo

-

Adequação do Projeto de rede de água
Adequação do Projeto de drenagem pluvial
Adequação do Projeto de rede de esgoto
Adequação do Memorial Descritivo

-

Readequação do Projeto de rede de água
Readequação do Projeto de drenagem pluvial
Readequação do Projeto de rede de esgoto
Readequação do Memorial Descritivo

- Assessoria á equipe de engenharia da Prefeitura Municipal.
VALOR TOTAL = R$ 7.500,00

Prefeitura Municipal de Ipuaçu
Verificação/Aprovação de Projetos – R$ 100,00
- Jair Masoresqui
- Ludesa Energética SA
Calçamento – R$ 8.000,00
- Rua Balena, Lammer – 1, Lammer – 2, Mirelli, Américo Girotto, João
Mulinari, Mazzetti e Migliorini
- Memorial Descritivo
- Planilha Orçamentária
- Cronograma Físico-Financeiro
- Orçamento Global
- QCI
- Plotagem e cópia digital

-

Quadra Coberta – R$ 7.000,00
Envio de projeto Arquitetônico
Projetos Complementares
Planilha Orçamentária
Cronograma Físico-Financeiro

- Assessoria á equipe de engenharia da Prefeitura Municipal.
VALOR TOTAL = R$ 15.100,00

Prefeitura Municipal de Lajeado Grande
-

Verificação/Análise de Projetos – R$ 350,00
Gustavo Tavares
Gustavo Tavares
Dalci José Biffi
Alfeu Boss
Teresinha Bruschi
Ainda Isabel Lunardi
Lenize Natalia Tuni

-

Verificação/Aprovação de Projetos – R$ 200,00
Teresinha Bruschi
Carmem Luiz Moschetta
Ainda Isabel Lunardi
Ivanir José Biceski

Visita Técnica – R$ 800,00
- Data (23/03).
- Data (04/08). Visita a Redurch para tratar da rede de água da linha
Navegantes e Chine.
- Data (26/08). Estudo para projeto de academia.
Indústria de Queijo – R$ 2.000,00
- Planilha Orçamentária
- Adequação Planilha Orçamentária
- Vistorias e auxilio no desenvolvimento do projeto

-

“As Building” Rede de Água Linha Chinet e Navegantes – R$
2.500,00
Correções das planilhas
Planilha Orçamentária
QCI
Resumo do contrato

-

Academia – R$ 5.250,00
Projeto Arquitetônico
Projeto Hidráulico
Projeto Sanitário
Projeto Elétrico
Memorial Descritivo
Planilha Orçamentária

Calçamento – R$ 3.000,00
- Estrada saída p/ Xanxerê, estrada Linha Nardino, estrada linha
Gabiroba, Av. América, rua José Dal Magro e rua Lajeado Grande
- Memorial Descritivo
- Planilha Orçamentária
- Planilha Orçamento Global
- Cronograma Físico-Financeiro
Asfalto – R$ 4.000,00
- Estrada saída p/ Xanxerê, estrada Linha Nardino, estrada linha
Gabiroba e rua Padre Narciso Zanatta,
- Memorial Descritivo
- Planilha Orçamentária
- Planilha Orçamento Global
- Cronograma Físico-Financeiro
Estação de Tratamento de água – R$ 1.000,00
- Vistoria e auxilio na execução dos projetos
VALOR TOTAL = R$ 19.100,00

Prefeitura Municipal de Marema
Verificação/Análise de Projetos – R$ 50,00
- Josias Marostica

-

Recapeamento – R$ 2.500,00
Rua Ipiranga
Rua Pedro A. Cabral
Memorial Descritivo
Planilha Orçamentária
Orçamento Global
Cronograma Físico Financeiro
QCI
ART

-

Rua Ipiranga (2ª parte)
Rua Giacomo Duz
Memorial Descritivo
Planilha Orçamentária
Orçamento Global
Cronograma Físico Financeiro
QCI
ART

-

Cópia Memorial Descritivo
Cópia Planilha Orçamentária
Cópia Cronograma Físico Financeiro
Cópia QCI
Cópia do Projeto
Cópia em CD para licitação
Planilha Orçamento
Cronograma Físico-Financeiro

-

Asfalto – R$ 2.800,00
Rua Giacomo Duz (trecho 1 e trecho 2), Pedro Álvares Cabral (trecho 2)
Projeto arquitetônico
Planilha orçamentária
Memorial Descritivo
ART
Alterações projeto da rua Giacomo Duz
Alteração da planilha orçamentária
Alteração do memorial descritivo

Calçamento – R$ 2.150,00
- Cópia dos Projetos das ruas José Gaspari, acesso ao posto de saúde e
Lauro Muller
- Cópia Memorial Descritivo
- Cópia Planilha Orçamentária
- Cópia Cronograma Físico Financeiro
- Cópia QCI

- As Building
- Termo Aditivo
- Justifica técnica
- Planilha Orçamentária
- Boletim de Medição Final
- Documentação para prestação de contas das ruas Lauro Muller, José
Gaspari e acesso ao posto.
- Planilha Orçamentária do acesso ao posto de saúde.
- Termo de Recebimento definitivo
- Ruas Lauro Muller, Acesso a posto de saúde e José Gaspari.
-

Ampliação do acesso ao posto de saúde
Croqui de pavimentação
Planilha orçamentária
Cronograma Físico-Fianceiro
Memorial Descritivo
ART
Boletim de Medição

- Rua Giacomo Duz
- Memorial Descritivo
- Planilha Orçamentária
Rede de Água Linha Despraiado – R$ 2.000,00
- Termo de aceitação
-

Projeto de poço
Plantas e croqui
Memorial Descritivo
Planilha Orçamentária

-

Projeto de rede de adução
Plantas e croqui
Memorial Descritivo
Planilha Orçamentária
ART

Visita Técnica – R$ 1.500,00
- Data (06/03).
- Data (07/05).
- Data (18/06). Definição terreno pró-infância.
Rua Giacomo Duz.
Rua Pedro Álvares Cabral.
- Data (26/08).
- Data (07/10).

-

As Building (Unidade de Beneficiamento de Produtos Derivados
do Leite) – R$ 6.200,00
Levantamento dos quantitativos
Planilha Orçamentaria
Termo Aditivo
Laudo Técnico
Projeto Hidrossanitário
Análise junto a Caixa Econômica Federal
Adequação relatório técnico
Adequação Boletim de medição
Adequação QCI
Relatório de execução Físico-Financeiro

-

Revitalização da Praça Municipal – R$ 5.000,00
Projeto Arquitetônico
Projeto Maquete Eletrônica.
Planilha Orçamentária
Memorial Descritivo
Adequação do projeto arquitetônico
Readequação do projeto Arquitetônico
Adequação da Planilha Orçamentária
ART
Cópia Completa

-

Portal – R$ 3.000,00
Projeto Arquitetônico
Projeto Maquete Eletrônica.
Planilha Orçamentária
Memorial Descritivo
Plotagem do Projeto

-

Rede de Água Linha Baliza – R$ 2.000,00
Projeto de poço e adução
Memorial Descritivo
Memorial de Calculo
Planilha Orçamentária

Creche (Pró-infância) – R$ 3.000,00
- Planta de situação
- Planta de localização
- Curvas de nível
Ginásio – R$ 3.000,00
- Relatórios de aditivo e supressão

-

Posto de Saúde (Ante-projetos) – R$ 5.400,00
Projeto Arquitetônico
Projeto Hidráulico
Projeto Sanitário
Projeto Elétrico

- Projeto Preventivo de Incêndio
- Planilha Orçamentária
- Memorial Descritivo

-

Rede Adutora – R$ 1.500,00
Projeto de adução
Memorial Descritivo
Memorial de Calculo
Planilha Orçamentária

Banheiros Cemitério – R$ 1.000,00
- Projeto Arquitetônico
- Projetos Complementares
Vistoria– R$ 500,00
- Vistoria para implantação de ponte na linha Barra do Golfo
VALOR TOTAL = R$ 41.600,00

Prefeitura Municipal de Ouro Verde
Verificação/Análise de Projetos – R$ 400,00
- Neiva Aparecida Tiepo
- Prefeitura Municipal de Ouro Verde (BWC público e Praça de
alimentação)
- Prefeitura Municipal de Ouro Verde (Centro de múltiplo uso)
- Associação dos Veteranos de Ouro Verde
- Gema Barreta Basotti
- Delvi Francisco Christani
- Geovane Goulart
- Associação dos Idosos de Ouro Verde

-

Verificação/Aprovação de Projetos – R$ 250,00
Nilva Maria Tacca
Eli Cleide Balbinoti
Prefeitura municipal de Ouro Verde (Desmembramento)
Prefeitura municipal de Ouro Verde (Unificação)
Idacy Salete da Silva

Calçamento – R$ 9.700,00
- Alteração do boletim de medição BM2 das ruas:
- São Paulo
- Mato Grosso
- Amazonas
- Rio de Janeiro
- Rua Espirito Santo, “A” e Augusto Simoneto, Rio Grande do Sul e São
Paulo.

-

Memorial Descritivo
Planilha Orçamentária
Cronograma Físico-Financeiro
Orçamento Global
QCI
Plotagem

- Levantamentos para fins de medição 03 das ruas São Paulo, Mato
Grosso, Rio de Janeiro, Adriano Benedetti e Claudemir Bassotto .
- Relatório de Execução Físico Financeira
- Análise de pendências nos boletins de medição.
- Alteração do projeto das ruas:
- Espírito Santo
- Rua “A”
- Augusto Simoneto
- Alteração da planilha orçamentária
- Alteração do Orçamento Global
- Alteração do Cronograma Físico-Financeiro
- Alteração do QCI
- Alteração do Memorial Descritivo.
- ART
- CD para licitação
- Plotagem dos projetos, planilhas orçamentárias, cronograma e QCI
Centro de Multiuso – R$ 150,00
- Visita ao corpo de bombeiros
Sede Social – R$ 200,00
- Atualização de valores da planilha orçamentária

-

Visita Técnica – R$ 1.750,00
Data (13/03). Viagem a Florianópolis (FUNASA)
Data (29/03).
Data (14/03).
Data (30/07). Rede de água casan
Data (28/08).
Data (02/10).
Data (21/10).

-

Sede Social Idosos – R$ 5.650,00
Projeto Hidráulico
Projeto Sanitário
Projeto Preventivo
Projeto Estrutural
Memorial Descritivo
Planilha Orçamentária
Cronograma Físico-Financeiro

-

Sede Social Veteranos – R$ 5.750,00
Projeto Hidráulico
Projeto Sanitário
Projeto Preventivo
Projeto Estrutural
Memorial Descritivo
Planilha Orçamentária
Cronograma Físico-Financeiro

Asfalto – R$ 1.000,00
- Relatório Físico-Financeiro das ruas Vitório Siqueira, João Maria
Conrado, Av. Pedro Biotto Sobrinho, Divaldino Defaveri e Padre Narciso
Zanatta.

-

Creche Pro-infancia – R$ 4.500,00
Plantas de Locação/Situação
Projeto planialtimétrico
Planilha orçamentária
Cronograma físico-financeiro
Relatório fotográfico

Termo – R$ 100,00
- Recebimento de obra

-

Centro de Especialidade Médica de Média Complexidade – R$
6.400,00
Projeto estrutural
Cópia do projeto estrutural
Planilha Orçamentária
Cronograma Físico-Financeiro

-

Rede de Água Loteamento Popular para Casan – R$ 1.500,00
Readequação do Projeto de poço e adução
Readequação do Memorial Descritivo
Readequação do Memorial de Calculo
Readequação do Planilha Orçamentária

VALOR TOTAL = R$ 37.350,00

Prefeitura Municipal de Ponte Serrada
Contato Inicial – R$ 100,00
- Construção de UBS e reforma de UBS no interior
Calçamento – R$ 200,00
- Cópia do Laudo Técnico do ano de 2008.

Visita Técnica – R$ 250,00
- Data (18/05).
Ginásio para Assentamento – R$ 500,00
- Projeto arquitetônico e orçamentos
Centro de Referencia e Assistência Social (CRAS) – R$ 50,00
- Planilha Orçamentária
Ponto de Ônibus – R$ 250,00
- Envio de projeto arquitetônico pronto e planilha orçamentária
Vistoria – R$ 400,00
- Vistoria para viabilidade da ampliação e reforma do centro comunitário
da comunidade linha 25 de Maio.
Assessoria á equipe de engenharia da Prefeitura Municipal.
VALOR TOTAL = R$ 1.750,00

Prefeitura Municipal de São Domingos
-

Verificação/Análise de Projetos R$ 3.500,00
Naldira Fátima Mulinari
Sindicato dos Produtores rurais
Naldira Fátima Mulinari
Celino Marmentini
Lisberto Bernardi
Derli Griss
Odair Favarreto
Sandra Maria Taglian
COAMO Cooperativa ...
Loteamento na entrada de São Domingos (Drenagem)
Sandra Maria Taglian
Itacir Caregnato (Viabilidade do projeto sanitário)
Creche do projeto Pró – Infância.
Sidia Bressan
Gentil G. dos Santos
Sidia Bressan
Adélia M.P. Dallastra
Itacir Caragnato
Odair Favaretto
Celino Marmentini
Valdenir Câmara
Moacir Visoli
Itacir Caragnato
Reges Chimello
Meridiano Pastório (CD )

-

Paulo A. Priore
Sandra Maria Taglian
Junior Pin
Ezequiel Marcos Anselmi
Ortenila Pacassa dos Santos
Josefina Giusti
Salete Pasti da Silva
Rudimar Angeli
Ezequiel M. Anselmi
Salete Pastri da Silva
Paulo A. Prior e Odair P. Bortolini
Wilson P. Grosbelli
Amilton Pereira Pisos Me
Josefina Giusti
Ortenila Pacassa dos Santos
Joares P. Invitti
Gabriella Rozane Ferrari
Celino Marmentini
Fabio Correa Gasparetto
Valcino Lodi
Antonio Anghinoni
Moacir Roberto Visoli (Desmembramento)
Fabio Correa Gasparetto
Valdenir Câmara
Pedro Sanches
Itacir Caregnato
Edegar Chianillo
Sérgio Gandini
Pedro Sanches
Valcino Lodi
Sergio Fassina
Igreja Pentecostal o Brasil para Cristo
Elton A. dos Santos
Fabio Correa Gasparetto
Edson Scheffer
Elton Finato
Reges Chimello
Valmir Marmentini
Meridiane Pastório
Aires Ferrari
Itacyr Caregnatto
Valmir Marmentini
Elton A. dos Santos
Aires Ferrari e Amilton Pereira
Cristian A. Gandini
Elton Finato ME

Verificação/Aprovação de Projetos – R$ 2.400,00
- João Antônio Granoski
- Jusmari Maria Baggio de Mello

- Neuci Valgoi
- Neiva Ferrari Cardoso
- Ignês M. Barbiero
- Offelia Cristina Jung
- Sindicato dos Produtores rurais
- Jones Clebi Mariani
- Ari Carlos Poli
- Avelino Lunardi
- Bruno M. de Oliveira
- COAMO Agroindustrial
- Deones T. S. Dadam
- Naldira Fátima Mulinari
- Paulo César Biovati
- Emilia Bigolin
- Milton Pereira
- Ari Bertosso
- Derli Griss
- Carlos Aiolfi Filho
- Anelita Loraschi
- Sandra Maria Tagliam
- Marrilha L . Berrir
- Wilson P. Grosbelli
- Josefina Giusti
- Ortenila Pacassa dos Santos
- Alcira V. Svierck
- Edevaldo N. dos Anjos
- Marilia L. Berria
- Joares P .Invitti
- Gabriela Rozane Ferrari
- Amilton Pereira
- Luiz Cassol
- Leandro Walendorff
- Abílio Vlademir Debortoli
- Sérgio Gandini e Salete Renosto
- Marilia L. Berria
- Paulo Cezar Biavatti
- Antonio Anghinoni
- Leandro Walendorf
- Gentil G. dos Santos
- Wagner E. Artuzi
- Ronaldo Lorenzi
- Terezinha Euclecia Corso
- Amilton Pereira e Aires Ferrari
- Celino Marmentini
- Aroldo da S. Cristiano
- Elton Finato ME
Calçamento – R$ 17.000,00
- Croqui da rua Pedro Ivo
- Planilha Orçamentária

-

Orçamento Global
Cronograma
QCI
ART

-

Adequação Croqui da rua Pedro Ivo
Adequação Planilha Orçamentária
Adequação Orçamento Global
Adequação Cronograma
Adequação QCI

-

Croqui das ruas Fortunato Marafon, São Cristóvão e Camboriú.
Memorial Descritivo
Planilha Orçamentária
Orçamento Global
Cronograma Físico-Financeiro
QCI

-

Ampliação de meta da rua São Cristovão
Croqui da rua
Planilha Orçamentária
Memorial Descritivo
QCI
ART

-

Croqui da rua João Bigolin
Memorial Descritivo
Planilha Orçamentária
Orçamento Global
Cronograma Físico-Financeiro
QCI
Ampliação de meta
Croqui da rua
Planilha Orçamentária
Memorial Descritivo
QCI
ART

-

Ampliação de meta da rua João Bigolin
Croqui da rua
Planilha Orçamentária
Memorial Descritivo
QCI
ART

-

Readequação Croqui da rua Pedro Ivo
Readequação Planilha Orçamentária
Readequação Orçamento Global
Readequação Cronograma
Readequação QCI

- Envio de projetos da verba 1 e verba 2.
-

Rua Irineu Bornhausen (trecho 1)
Rua Camboriu
Rua Brasil
Memorial descritivo
ART

- Atualização de valores das ruas:
- Ladislau Zarembski
- Deuclides Marchesan
- Nereu Ramos
- Darci Francisco Baldissera
- Campolim Palmas de Matos
- AV. Coronel Passos Maia
- Adequação Croqui da rua João Bigolin (trecho 2), Av. Irineu Bornhausen
(trecho 1), Osvaldo Cruz, Campolim Palma de Mattos, Av. Cel Passos
Maia e Dom Pedro I.
- Adequação Planilha Orçamentária
- Adequação Orçamento Global
- Adequação Cronograma
- Adequação QCI
Asfalto – R$ 25.000,00
- Croqui da ruas:
- Rua Rui Barbosa
- Rua São Cristovão
- Rua Duque de Caxias
- AV. Irineu Bornhausen (2 trechos)
- Rua Osvaldo Aranha (3 trechos)
- Rua Nereu Ramos
Rua Brasil
Rua Barão do Rio Branco
Rua Amazonas
Rua Ademar de Barros
AV. Coronel Passos Maia
Rua Paulo Marques
Rua Gersi Valgoi
Rua Santos Dumont (trecho 2)
Rua Pedro Álvares Cabral
Rua Santa Maria
Rua Santa Rosa
Rua Campolim Palmas de Matos
-

Planilha Orçamentária
Orçamento Global
Cronograma
QCI

- ART

-

Unidade Básica de Saúde – R$ 1.500,00
Estudo do manual da SDR para execução da Unidade.
Alteração da planilha orçamentária
Alteração do cronograma físico-financeiro
Alteração do QCI
Plotagem de 2 cópias completas dos projetos
Gravação de CD com os projetos, memoriais e planilha orçamentária.

Ultrasom e Autoclave – R$ 400,00
- Documentação e projeto arquitetônico
Visita Técnica – R$ 2.250,00
- Data (05/03). Vistoria da rua Pedro Ivo.
- Data (11/03). Revitalização da praça municipal.
- Data (24/03).
- Data (02/04). Visita técnica adjunto da equipe técnica da Caixa
Econômica Federal.
- Data (28/04). Visita local para aprovação de projeto e vistoria de
terrenos para a implantação de uma creche.
- Data (01/06).
- Data (27/08). - Vistoria de 3 residências
- Definição do projeto de casas populares para buscar
recursos
- Data (12/11).

-

Revitalização da Praça Municipal de São Domingos – R$ 30.500,00
Adequação do Projeto Arquitetônico
Memorial Descritivo
Planilha Orçamentária
Cronograma Físico-Financeiro
QCI
Adequação da Planilha Orçamentária
Adequação do Cronograma Físico-Financeiro
Adequação do QCI.
ART
Auxilio na adequação do projeto.
Plotagem de todas as cópias
Copia dos Projetos
3D Praça
Readequação do Projeto Arquitetônico da Praça
Projeto Arquitetônico do Anfiteatro
3D Anfiteatro
Projeto Arquitetônico do mini centro de eventos

Casas Populares 40,20 m² – R$ 3.500,00
- Adequação do Projeto Arquitetônico
- Adequação do Projeto Hidráulico
- Adequação do Projeto Sanitário

-

Adequação do Projeto Elétrico
Adequação da Planilha Orçamentária
Adequação do Memorial Descritivo
Adequação do Cronograma Físico Financeiro
QCI
Readequação do Projeto Arquitetônico
Readequação do Projeto Hidráulico
Readequação do Projeto Sanitário
Readequação do Projeto Elétrico
Readequação da Planilha Orçamentária
Readequação do Memorial Descritivo
Readequação do Cronograma Físico Financeiro
QCI
Plotagem

Plotagem/Cópias – R$ 700,00
- 7 cópias do mapa urbano
- Projetos e orçamentos
- Unidade de Saúde Familiar Vila Milani
- Unidade Habitacional 40,20 m²
- Pavimentação de ruas com calçadas
- Segunda etapa da revitalização da praça
- Centro de eventos
- Ampliação de metas da Unidade Básica de Saúde do bairro
Esperança
- Trânsito/mobilidade urbana
- Rua Pedro Ivo e João Bigolin
Ginásio Municipal – R$ 100,00
- Análise dos quantitativos de revestimento.
Rampa de Lavagem – R$ 300,00
- Atualização dos valores da rampa.
- Adequação do projeto Arquitetônico
- Cópia do projeto
Casa Popular – R$ 100,00
- Enviado 4 projetos arquitetônico de casas populares e 4 planilhas
orçamentárias.

-

Posto de Saúde Bairro Esperança – R$ 600,00
Planilha Orçamentária pós licitado
Cronograma Físico-financeiro pós licitado
QCI pós licitado
ART de fiscalização

Posto de Saúde Vila Milani – R$ 8.350,00
- Projeto Arquitetônico
- Projeto Hidráulico
- Projeto Sanitário

-

Projeto Elétrico
Projeto Preventivo de Incêndio
Planilha Orçamentária
Memorial Descritivo

Segurança no trânsito – R$ 1.500,00
- Projeto de implementação de obras de infra estrutura para redução de
acidentes de transito
Laudo Técnico – R$ 1.500,00
- 3 residências devido fatores climáticos
Ginásio – R$ 1.500,00
- Projeto do Estacionamento
Quadra – R$ 800,00
- Atualização de valor da cobertura da quadra
Pré escola Doce Encanto – R$ 2.000,00
- Projeto Arquitetônico de ampliação
- Planilha Orçamentária
Rede de água do Loteamento Bertolino Marcante – R$ 2.000,00
- Projeto
- Memorial de Calculo
- Memorial Descritivo
VALOR TOTAL = R$ 105.500,00

Prefeitura Municipal de Vargeão
- Assessoria á equipe de engenharia da Prefeitura Municipal.

Prefeitura Municipal de Passos Maia
Visita Técnica – R$ 2.000,00
- Data (14/04). Viagem a Chapecó (REDURCH).
- Data (17/06). Creche Branca de Neve.
Asfalto.
Calçamentos.
- Data (09/10).
- Data (17/11). Trabalho de reforma do código tributário.
Calçamento – R$ 1.200,00
- Croqui da Ângelo Tirelli e rua Ângelo Dalla Vechia.
- Planilha Orçamentária
- Memorial Descritivo

- Cronograma Físico-Financeiro
Asfalto – R$ 1.500,00
- Croqui da Rua da Praça, rua Ângelo Dalla Vechia, Albino Dal Bem e Av.
Padre João Boteiro.
- Planilha Orçamentária
- Memorial Descritivo
- Cronograma Físico-Financeiro
Ampliação Creche – R$ 1.500,00
- Projeto Arquitetônico
- Planilha Orçamentária

-

Campo de Futebol – R$ 4.000,00
Projetos Arquitetônico
Arquibancada
Prédio de Apoio
Planilha Orçamentária
Memorial Descritivo
Cronograma Físico-Financeiro

VALOR TOTAL = R$ 10.200,00

Prefeitura Municipal de Xaxim
Assessoria á equipe de engenharia da Prefeitura Municipal

Prefeitura Municipal de Xanxerê
Assessoria á equipe de engenharia da Prefeitura Municipal

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS
AOS MUNICIPIOS: R$ 302.830,00

DEPARTAMENTO TOPOGRAFIA
Período de 02/01/09 à 10/12/09

Colaboradores:

Alcemir Rama, Coordenador de Topografia
João Carlos Merlo, Tecnico em Agrimensura
Gláucio de Andrade, Auxiliar de Topografia

O relatório a seguir, apresenta o valor de mercado,
para cada serviço prestado pelo departamento de
Topografia. O objetivo é comparar a produção do
setor em relação ao valor mensal repassado por
cada prefeitura.
Os valores a seguir são apenas ilustrativos e não
gerarão custos adicionais.
Prefeitura Municipal de Abelardo Luz
Levantamento Ruas para calçamento (COHAB 2
Levantamento Rua 24 de setembro para calçamento
Medição de área de terra para área industrial (2)
Medição de terra para ampliação do frigorífico de peixes
Demarcação de lotes no perímetro urbano
Demarcação da ampliação do cemitério
Demarcação de ruas para calçamento (COHAB 2)
Levantamento e projeto para asfalto na Avenida Liberdade
Levantamento e atualização área industrial (1)
Levantamento planialtimétrico para ampliação do cemitério
municipal
Levantamento planialtimétrico posto verdes campos até sede da
AABB
Total

3.500,00
1.500,00
3.500,00
1.000,00
1.500,00
500,00
1.000,00
1.500,00
2.000,00
1.500,00
500,00
18.000,00

Prefeitura Municipal de Bom Jesus
Levantamento e projeto para calçamento da Avenida Virgilio Sabino
da Silva
Levantamento e projeto para asfalto da Avenida Virgilio Sabino da
Silva
Levantamento e projeto para asfalto da Rua Pedro Bortoluzzi
Demarcação do loteamento popular 2
Demarcação da Rua João Tonial (Rede Energia Celesc)
Demarcação de lotes no perímetro urbano
Demarcação da Rua Domingos Michelin (Rede de Água)
Levantamento para cascalhamento de estradas no interior do
município
Levantamento planialtimétrico do loteamento nascer do sol até o

1.500,00
2.500,00
1.500,00
1.000,00
500,00
1.500,00
500,00
1.000,00
500,00

poço artesiano existente no terreno michelin
Levantamento e projeto para calçamento na Rua Augusto Bertochi
Levantamento e projeto para calçamento na Rua Antonio Ezidio
Marmentini
Levantamento para ampliação do perímetro urbano
Total

1.500,00
1.500,00
2.000,00
15.500,00

Prefeitura Municipal De Entre Rios
Levantamento planialtimétrico do terreno onde será construída a
creche municipal
Demarcação do lote 02 da quadra 01
Demarcação do lote15 da quadra 02
Demarcação do lote 2, 3, 4 e 5 da quadra 5
Demarcação do lote 02 da quadra 8
Demarcação do lote 5 da quadra 11
Demarcação do lote 2, 7, 8 e 9 da quadra 10
Demarcação do lote 11 e 12 da quadra 12
Demarcação do lote 8, 9 e 10 da quadra 22
Demarcação do lote 10 da quadra 29
Demarcação do lote 10 da quadra 32
Demarcação do lote 01 da quadra 36
Demarcação do lote 12 da quadra 37
Demarcação do lote 5 da quadra 39
Demarcação do lote 4 e 10 da quadra 41
Demarcação da quadra 43B
Demarcação dos lotes 4, 5 e 6 da quadra 40
Levantamento planialtimétrico dos lotes 4, 5 e 6 da quadra 40
(creche)
Levantamento de pontilhões para projeto para instalação de
galerias
Demarcação do lote 10 da quadra 21
Demarcação da quadra 44
Total

1.000,00
250,00
250,00
1.000,00
250,00
250,00
1.000,00
500,00
750,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
500,00
1.500,00
750,00
750,00
1.000,00
250,00
1.000,00
12.250,00

Prefeitura Municipal de Faxinal dos Guedes
Prefeitura Municipal de Ipuaçu
Levantamento planialtimétrico do terreno da APAE
Levantamento planimétrico do terreno do CTG Herança de Guapo
Demarcação de lotes no perímetro urbano

500,00
5.000,00
1.500,00)

Projeto calçamento Rua Mazzetti (entre a Rua Gabriel Levinski e a
Rua Avelino Panussato)
Projeto calçamento Rua Gabriel Levinski (entre a Rua Lorenzon e a
Rua Mazzetti)
Projeto calçamento Rua Professor Jose de Andrade (entre a Rua
Lorenzon e a Rua Mazzetti)
Projeto calçamento Rua Américo Girotto (entre a Rua Lorenzon e a
Rua Mazzetti)
Projeto calçamento Rua João Mulinari (entre a Rua Lorenzon e a
Rua Mazzetti)
Projeto calçamento Rua Mirelli (entre a Rua Oliveira e a Rua
Poggere)
Projeto calçamento Rua Lammer (entre a Rua Pagnoncelli e a Rua
Balena)
Projeto calçamento Rua Balena (entre a Rua Lammer e a Rua
Pisseti)
Levantamento topográfico das chácaras do Sr. Balbinoti para fins
de atualização e permuta da rua
Levantamento topográfico para cessão de uso perpétuo em três
comunidades do interior do município
Total

1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
2.500,00
2.000,00
19.950,00

Prefeitura Municipal de Lajeado Grande
Projeto calçamento da saída para a Linha Nardino
Projeto calçamento da saída para a Linha Guavirova
Projeto calçamento da saída para Fazenda Santo Antonio
Levantamento planimétrico de uma área de terra para retirada de
cascalho na Linha Conte
Levantamento planialtimétrico dos lotes 03, 05 e 06 da quadra 3C
para unificação, onde será construída a creche municipal
Levantamento topográfico da Avenida America ( Prova automotiva
cavalo de aço
Levantamento planimétrico de uma área de terra do Sr. Ronaldo
Greiner
Levantamento planialtimétrico da rede de água-ponte (rodovia 456)
ate caixa de água existente
Marcação de lotes no perímetro urbano
Locação do terreno onde será construída a estação de tratamento
de água do município
Demarcação do lote 14 da quadra 16
Demarcação do lote 01 da quadra 1B
Demarcação do lote 03, 05 e 07da quadra 4A
Demarcação do lote 07 e 09 da quadra 4A (loteamento beira rio)

1.000,00
1.000,00
1.000,00
500,00
2.500,00
300,00
500,00
1.000,00
1.500,00
700,00
250,00
250,00
750,00
500,00

Total

11.750,00

Demarcação do lote 09 e 10 da quadra 11
Demarcação do lote 05 da quadra 24
Demarcação do lote 11 da quadra 06
Demarcação do lote 4 da quadra 14
Demarcação do lote 10 da quadra 04
Demarcação dos lotes A, B, C e D da quadra 32
Levantamento de tubulação para pavimentação da Rua Jose
Gaspari
Levantamento de tubulação para pavimentação da Rua Giacomo
Duz
Demarcação do lote 11 da quadra 8
Levantamento planialtimétrico e Desmembramento de terreno para
construção da creche municipal
Projeto para calçamento da Rua Hercílio Luz, trecho calçamento
existente-sanga existente
Total

500,00
250,00
250,00
250,00
250,00
1.000,00
1.500,00

Prefeitura Municipal de Marema

1.500,00
250,00
2.500,00
1.600,00
9.850,00

Prefeitura Municipal de Ouro Verde
Demarcação do loteamento popular
Demarcação de lotes no perímetro urbano
Projeto para calçamento da Rua Augusto Simoneto
Projeto para calçamento da Rua A
Projeto para calçamento da Rua Espírito Santo
Levantamento planialtimétrico do perímetro urbano para elaboração
do projeto de esgoto sanitário
Levantamento planialtimétrico dos lotes 01, 02, 03 e 04 da quadra
10 para a construção de uma creche
Projeto de atualização e unificação dos lotes 08, 10, 11 e 12 da
quadra C
Projeto calçamento da Rua São Paulo trecho calçamento existenteRua Rio Grande do Sul
Projeto calçamento da Rua Rio Grande do Sul trecho Rua São
Paulo – CTG
Total

1.500,00
1.500,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
10.000,00
1.500,00
2.500,00
1.500,00
1.500,00
23.000,00

Prefeitura Municipal de Passos Maia
Demarcação de lotes urbanos

1.500,00

Demarcação do lote 08 da quadra 06 do loteamento Nilde Bresciani
Demarcação do lote 02 da quadra 22
Demarcação da quadra 44 e 46
Demarcação do lote 03 do loteamento Peroza
Demarcação dos lotes 01 e 02 da quadra 45C loteamento Peroza
Levantamento planimétrico de uma área de terra de propriedade de
Oscar Bresciani para construções de unidades habitacionais
Levantamento planimétrico de uma área de terra de propriedade de
Heneri Anselmi para construções de unidades habitacionais
Levantamento planimétrico de uma área de terra para construção
do ginásio de esportes (anexo campo de futebol)
Demarcação de um lote para fins de desmembramento pertencente
ao Sr. Olivo Bortolini
Projeto para asfalto da Avenida Padre João Botero entre a Rua
Ângelo Dalavechia ate o final do perímetro urbano
Projeto calçamento da Avenida Ângelo Tirelli, entre a Rua Ângelo
Dalavechia ate a Jose Gazzieiro
Projeto asfalto da Rua Ângelo Dalavechia, entre a Avenida Padre
João Botero ate o posto de saúde
Projeto calçamento Rua Ângelo Dalavechia, entre o posto de saúde
e a avenida Ângelo Tirelli
Projeto asfalto Rua em frente a Igreja, entre a Rua Albino Dal Bem
e a Rua Ângelo Dalavechia
Levantamento planialtimétrico e cadastral de uma área de
104.000,00m² , para fins de loteamento
Levantamento planialtimétrico de uma área de terra para
construção de um chiqueiro
Total

250.00
250,00
1.200,00
250,00
500,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
250,00
1.500,00
1.200,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
25.000,00
1.000,00
38.900,00

Prefeitura Municipal de Ponte Serrada
Levantamento planialtimétrico da travessa junto ao mercado Gabi
Locação de um lote na área industrial e elaboração do mapa
Levantamento planialtimétrico de uma área junto ao parque de
exposições para construção de uma creche
Levantamento topográfico para pavimentação de parte da Rua
Ernesto Potrich
Levantamento topográfico para desapropriação (prolongamento da
Rua Augusto Vivan)
Levantamento para conclusão da rede da água na Vila Pouso dos
Tropeiros
Levantamento para implantação de rede adutora partindo do poço
até caixa de água existente na Vila Pouso dos Tropeiros
Levantamento planialtimétrico de uma área para elaboração do
projeto da estação de tratamento de esgoto sanitário
Levantamento e projeto para calçamento do bairro CTG
Levantamento topográfico (demarcação da linha divisória do
terreno), para elaboração do projeto da estação de tratamento de

500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
2.000,00
2.500,00
2.000,00
1.500,00
1.500,00

esgoto sanitário
Levantamento planialtimétrico das Ruas do Loteamento Baia V para
projeto de pavimentação
Total

2.500,00
14.500,00

Prefeitura Municipal de São Domingos
Demarcação de lotes no perímetro urbano
Demarcação da Rua Osvaldo Cruz entre a Rua Paulo Marques e a
Rua Santa Maria
Demarcação do loteamento popular Bertolino Marcante
Projeto para asfalto Rua São Cristovão entre a Rua São Domingos
e a Rua Galvão
Projeto para asfalto Rua Amazonas, entre a Rua Paulo Marques e a
Rua Santa Maria
Projeto para asfalto Rua Santos Dumont, entre a Rua Brasil e a
Rua Rui Barbosa
Projeto para asfalto Rua Santos Dumont, entre a Avenida Coronel
Passos Maia e a Rua Santa Maria
Projeto para asfalto da Avenida Coronel Passos Maia, entre a Rua
Paulo Marques e a Rua Santos Dumont
Projeto para asfalto Rua Ruí Barbosa, entre a Rua Campolin
Palmas de Matos e a Rua Nossa Senhora das Graças
Projeto para asfalto Rua Brasil, entre a Rua Ademar de Barros e a
Rua Nossa senhora das Graças
Projeto para asfalto da Avenida Irineu Bornhausen, entre a Rua
Cristovão Colombo e a Rua Benjamim Constante
Projeto para asfalto da Avenida Irineu Bornhausen, entre a Rua
Ademar de Barros e a Rua Paulo Marques
Projeto para asfalto Rua Osvaldo Aranha entre a Rua João Bigolin
e a Rua Benjamim Constant
Projeto para asfalto Rua Osvaldo Aranha entre a Rua Getulio
Vargas e a Rua Nereu Ramos
Projeto para asfalto Rua Osvaldo Aranha entre a Rua Ademar de
Barros e a Rua Paulo Marques
Projeto para asfalto Rua Barrão do Rio Branco entre a Rua Ademar
de Barros e a Rua Paulo Marques
Projeto para asfalto Rua Pedro Álvares Cabral, entre a Rua
Osvaldo Aranha e a Avenida Irineu Bornhausen
Projeto para asfalto Rua Duque de Caxias, entra a Rua Osvaldo
Aranha e a Avenida Irineu Bornhausen
Projeto para asfalto Rua Ademar de Barros, entre a Rua Sete de
Setembro e a Avenida Coronel Passos Maia
Projeto para asfalto Rua Paulo Marques entre a Rua Brasil ate a
Rua Osvaldo Cruz
Projeto para asfalto Rua Santos Dumont, entre a Rua Brasil e a
Rua Rui Barbosa
Projeto para asfalto Rua Campolim Palmas de Matos, entre a Rua

2.000,00
600,00
1.000,00
1.000,00
800,00
700,00
700,00
700,00
1.200,00
1.800,00
1.000,00
700,00
2.200,00
700,00
700,00
700,00
700,00
700,00
2.200,00
2.200,00
700,00
700.00

Brasil e a Rua Rui Barbosa
Projeto para asfalto Rua Santa Maria, entre a Rua Brasil e a Rua
Rui Barbosa
Projeto para asfalto Rua Santa Rosa, entre a Rua Brasil e a Rua
Rui Barbosa
Demarcação da quadra 23 e quadra 28 do loteamento São
Cristóvão

700,00
700,00
1.500,00

Total

26.600,00

Demarcação de lotes no perímetro urbano
Levantamento planialtimétrico de acesso ao colégio Irineu
Bornhausen e da área em frente ao centro comunitário para
elaboração de projeto de calçamento e praça
Levantamento planialtimétrico da quadra E para construção da
creche
Levantamento planialtimétrico da quadra G para construção do
posto de saúde
Levantamento topográfico rede de água da Linha Urumbeva
Levantamento planialtimétrico para calçamento e da Linha
Urumbeva
Marcação da Rua (sede besc) para calçamento
Levantamento cadastral linha Pedron, para locação de lotes
Levantamento cadastral linha zanuzo, para locação de lotes
Total

1.500,00
1.500,00

Prefeitura Municipal de Vargeão

1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.500,00
1.500,00
1.600,00
1.500,00
12.100,00

Prefeitura Municipal de Xanxerê
Levantamento topográfico de uma área de terra rural de 26.357,40
m² da Mat. 11.568 área esta de interesse do município
Levantamento planialtimétrico da área de eventos do parque de
Exposições
Levantamento para atualização de confrontantes e desconto da
área afetada pelo prolongamento da Avenida La Salle sobre os
lotes 3 e 4 da quadra A do loteamento Nossa Senhora de Fátima
Levantamento e marcação da faixa de domínio da BR 282 acima do
posto 10 ate a esquina de revenda de maquinas
Levantamento planialtimétrico de uma área de terra para projeto de
um loteamento popular no prolongamento da Rua Tervino Tozati no
Bairro Nossa Senhora de Lourdes
Medição de uma área de terra rural localizada na Avenida La Salle
(Casagrande)

3.000,00
2.000,00
1.500,00

500,00
2.500,00

2.500,00

Levantamento topográfico do trevo Zanella, para execução de
rotula
Localização da APP na chácara 330 e locação da sanga existente
ate o loteamento
Marcação do terreno onde será instalada a indústria Pezzaioli
(terraplanagem)

1.600,00

Total

15.200,00

Medição de uma área de terra na Linha Anita Garibaldi para
construção do posto de saúde
Levantamento planimétrico de uma área de 51.528,20m2 da mat.
19.803 do cri de xaxim, situado na linha Tigre, para construção de
um posto de saúde.

1.500,00

Total

3.000,00

800,00
800,00

Prefeitura Municipal de Xaxim

1.500,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS
AOS MUNICIPIOS: R$ 220.150,00

AUXILIAR DE LIMPEZA
Período de 02/01/09 à 10/12/09

Colaboradora: Clecir Salete Baggio

Descrição de cargo por tarefas
Fazer o café, suco e chimarrão;
Servir térmicas e jarras na recepção;
Organizar e limpar a cozinha;
Tirar pó e passar lustra moveis nas mesas;
Passar pano com álcool nos computadores e telefones;
Varrer e passar pano nos ambientes interno;
Recolher o lixo;
Limpar os banheiros;
Lavar e secar calçadas externas;
Recolher lixo no pátio externo;
Regar as plantas;
Limpar os vidros;
Organizar e limpar os utensílios da cozinha;
Comprar material para limpeza;
Organizar almoxarifado e deposito de produtos.

AQUISIÇÕES
RELATÓRIO 2009

Aquisições – Bens Patrimoniais
Desde o início do ano, a gestão administrativa da entidade, no exercício de 2009,
permitiu a manutenção dos serviços e a qualificação dos agentes públicos
municipais. As despesas e investimentos da entidade foram tratados com critérios
extremamente racionais, visando à manutenção da excelência dos serviços
prestados, bem como, reserva financeira
Durante o exercício, a AMAI executou significativos investimentos como a aquisição
de veículo novo, máquinas e equipamentos de informática, a fim de agilizar e
qualificar os serviços prestados pela associação.
Com a intenção de melhorar o ambiente de trabalho para os profissionais e oferecer
maior conforto dos municípios associados, foram reformadas as salas dos
departamentos de engenharia e topografia. Espera-se que o novo espaço comporte
parte da estrutura técnica com qualidade no atendimento dos municípios e na
harmonização do ambiente.
Entre as aquisições, podem-se destacar os móveis, os climatizadores, os
microcomputadores e o data show que mostram a preocupação da entidade na
busca de melhorias físicas para o bom atendimento dos associados e seus
colaboradores.
Para realização dos investimentos foi analisada a demanda de bens e serviços
apresentados pelos colaboradores da AMAI, sendo gradativamente atendidas.

Confira os itens adquiridos:

Data da
Aquisição
2/3/2009
12/3/2009
3/4/2009
3/4/2009
21/5/2009
26/6/2009
29/6/2009
30/7/2009
1/9/2009
2/10/2009
23/10/2009
3/11/2009
3/11/2009
3/11/2009
3/11/2009
3/11/2009
3/11/2009
3/11/2009
3/11/2009
3/11/2009
13/11/2009
10/11/2009
10/11/2009
20/11/2009
20/11/2009

Histórico
Climatizador York 24Mil BTUS
Trena a Laser
Mesa para café
Microcomputador completo e dois
monitores de 17" e HD Externo
Data show
50 Cadeiras Cavaletti
WL/Polo Sedan 1.6
Microcomputador Completo
CPU755, Placa de Video HD 250
Chave Módulo Topografico
Forno Elétrico
01 Mesa Em L
01 Mesa 1,30m
01 /balcão com rodizio
Móvel aereo
Carrinho para CPU
Mesa em L
Mesa em L
Gaveteiro com Rodizio
Entante Com Nichos
Carrinho para CPU Móvel
Microcomputador completo
Microcomputador completo
Climatizador Eletrolux 30Mil Btus
Climatizador Springer 9Mil Btus

Departamento

Valor R$

Auditório
Engenharia
Auditório

R$
R$
R$

2.591,33
425,30
105,00

Engenharia
Auditório
Auditório
Amai
Recepção
Engenharia
Topografia
Copa
Topografia
Topografia
Topografia
Topografia
Engenharia/Topografia
Engenharia
Engenharia
Topografia
Engenharia
Engenharia
Topografia
Auxiliar de Escritório
Recepção
Engenharia

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

3.920,00
2.290,00
11.500,00
44.069,00
1.170,00
1.400,00
1.600,00
299,00
2.300,00
990,00
800,00
570,00
420,00
1.490,00
1.550,00
500,00
680,00
340,00
1.315,00
1.315,00
2.870,00
1.079,00
85.588,63

Veículo Pólo, ano e modelo 2009

Aquisição de 50 cadeiras com braço escamoteável e
climatizador para o auditório

Reforma e aquisição de móveis para o Departamento de Topografia

Departamento de Topografia

Ampliação, reforma e aquisição de móveis e equipamentos para o
Departamento de Engenharia

Departamento de engenharia após a reforma

Climatização do ambiente central

Prestação de contas do exercício de 2009
Demonstrativos Contábeis

A Associação de Municípios do Alto Irani (AMAI), por ser custeada com recursos
oriundos de contribuições municipais, adota as normas de contabilidade pública para
a elaboração dos demonstrativos contábeis.
As receitas e despesas são registradas mensalmente, em obediência aos princípios
da oportunidade, da economia e da competência. A realização das despesas
obedece aos critérios de: requisição, empenhamento, liquidação e pagamento. As
receitas são registradas pelo regime de caixa.
As despesas de Custeio da instituição são apuradas através de documentos fiscais
e contábeis, conforme as exigências legais e fiscais.
O Imobilizado está demonstrado pelo valor original de Aquisição e/ou Construção.
Por se tratar de procedimento facultativo, os bens do Imobilizado não foram
corrigidos monetariamente. Também, não foram utilizados os procedimentos
contábeis de depreciações.
Aplicação de Recursos

A instituição, conforme seu objetivo estatutário aplica fiel e integralmente os recursos
da seguinte forma:
Manutenção Geral da entidade, pessoal, encargos, aquisição de material
de consumo, equipamentos permanentes, serviços de terceiros pessoa
física e jurídica.
Na necessidade de fazer investimentos em equipamentos, veículo, e
outros, utilizam-se os recursos disponíveis, mesmo que sejam receitas
correntes.

Saldos Bancários

No exercício de 2009 o saldo das contas banco apresentou os seguintes
valores:

Especificação

31/12/2008

BESC Conta Movimento
C/C 40991-X

R$ 12.344,83

R$ 25.770,62

0,00

R$ 763,79

R$ 12.344,83

R$ 26.534,41

BESC Conta Treinamento
C/C 89052-9
SOMA

17/12/2009

Arrecadação da Receita
As receitas efetivamente arrecadadas no exercício de 2009 foram contabilizadas da
seguinte forma:

Receitas
Contribuição Estatutária (Municípios)
Repasse de resultado operacional líquido – Cursos
(EGEM) e Repasse UNOESC
Receitas Patrimoniais
Outras Receitas

Valor R$
R$ 516.100,00
R$ 15.499,04
R$ 1.543,21
R$ 9.567,59

Soma
Depósitos De Diversas Origens IRRF/INSS

R$ 542.709,84
R$ 29.231,46

Total receita 2009

R$ 571.941,30

Execução das Despesas

As despesas realizadas no exercício de 2009 foram contabilizadas da seguinte
forma:

Despesas
Vencimentos e Vantagens
Fixas Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Diárias
Material de Consumo

Valor empenhado

Valor Pago

R$ 247.141,10

R$ 247.141,10

R$ 85.236,94

R$ 85.236,94

R$ 7.175,70

R$ 7.175,70

R$ 28.229,82

R$ 28.229,82

Serviço Terceiros Pessoa
Física
Serviço Terceiros Pessoa
Jurídica
Equip. e Material
Permanente
Totalizações
DDO
Total das despesas 2009

R$ 20.885,34

R$ 20.885,34

R$ 71.347,40

R$ 71.347,40

R$ 85.554,96

R$ 68.503,96

R$ 545.571,26

R$ 528.520,26

R$ 29.231,46

R$ 29.231,46

R$ 574.802,72

R$ 557.751,72

Informações Adicionais

Resta o saldo a pagar de R$ 17.051,00 (dezessete mil e cinqüenta e um reais),
referente ao empenho Nº 273, para aquisição de um veículo Polo V/W sedan 1.6.
Pelo relatório orçamentário de 2009, houve um déficit de R$ 2.861,42 (dois mil
oitocentos e sessenta e um reais e quarenta e dois centavos).

Especificação
Total de Receitas Orçamentárias
(-) Total das despesas Empenhadas
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO

Valor
R$ 542.709,84
R$ 545.571,26
R$ - 2.861,42

Saldo Financeiro do Exercício

Superávit Financeiro de 2008
Receitas de 2009
Soma
( - ) Despesas Pagas em 2009
Saldo em 31/12/2009

R$ 12.344,83
R$ 542.709,84
R$ 556.254,67
R$ 528.520,26
R$ 26.534,41

Contexto Operacional
Associação dos Municípios do Alto Irani – AMAI entidade privada sem fins lucrativos,
fundada em 06 de outubro 1978, foi criada com intuito de fortalecer o municipalismo
desta região catarinense. Os Atos Constitutivos estão registrados no cartório de
Registros Civil de Pessoas Jurídicas – Títulos e Documentos da cidade de Xanxerê
– SC.

Fornecedores e Obrigações a Pagar
Não há inadimplência com os fornecedores nem com obrigações sociais e fiscais,
sendo que mensalmente as obrigações são quitadas rigorosamente de acordo com
seus vencimentos.

Certidões Negativas
Todas as certidões negativas da entidade estão em dia; ditas certidões se referem a:
INSS, FGTS, Receita Federal, Fazenda Estadual e Fazenda Municipal.

Receitas
As Receitas da Instituição, para Custeio e Investimentos, são auferidas pelas
contribuições estatutárias dos municípios, inscrições em eventos, cooperação
financeira e rendimentos de aplicações financeiras, sendo contabilizadas
mensalmente.

Anexos
Com intuito de melhorar o entendimento e a visualização dos resultados das contas
da entidade, seguem anexos os relatórios: Comparativos da Receita, Comparativo
da Despesa, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro e Balanço Patrimonial.

Xanxerê, 17 de dezembro de 2009.
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