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A Associação dos Municípios da 

Região da Foz do Rio Itajaí – 

AMFRI é um órgão que atua em 

PARCERIA com as prefeituras dos 

onze municípios associados. Com 

sede em Itajaí, a AMFRI realiza um 

trabalho de assessoria em 

diversas áreas, promovendo a 

capacitação das equipes técnicas 

das prefeituras e desenvolvendo 

projetos que beneficiem a sua 

comunidade, tudo isso com foco 

no desenvolvimento regional 

sustentável.

AMFRI
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Sensação de 
trabalho realizado

Chegamos ao fim de mais um ano e, assim, termina nosso mandato na pre-

sidência da Associação dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí 

(AMFRI). O ano foi difícil, cheio de desafios, mas só cresceu a esperança 

por um país melhor e avanços para a nossa região. A união entre os municípios 

associados foi fundamental para enfrentar as dificuldades e alcançar as conquis-

tas. Cada esforço, por menor que tenha sido, teve um papel significativo nos 

resultados atingidos.

Sediamos a Volvo Ocean Race e nos consolidamos como destino náutico; 

avançamos com o InovAmfri; ampliamos a discussão sobre Concessões e Parce-

rias Público-Privadas (PPPs), que hoje já é uma realidade; além de iniciar discus-

sões importantes, como soluções integradas para cidades inteligentes e a com-

pra compartilhada de medicamentos para a região, trazendo mais agilidade e 

economia aos cofres públicos.

A região da AMFRI foi, também, a primeira do Brasil a assinar com a ONU um 

protocolo aderindo à campanha "Mares Limpos", pela redução do plástico no 

oceano. Enfrentamos de forma integrada a greve dos caminhoneiros; participa-

mos de um processo político acirrado, um dos mais marcantes da história do 

país; e relembramos a maior tragédia climática do Estado – a enchente de 2008.

Realizamos capacitações nas mais diversas áreas da administração pública 

municipal e fortalecemos nossos colegiados, bem como tivemos a criação de 

novos grupos de trabalho. Nos propusemos a ir em busca de novas melhorias 

para a região e concluímos o ano com o sentimento de trabalho realizado.

Deixamos o nosso agradecimento a todos 

os servidores da associação, aos prefeitos e 

parceiros. À nova gestão, desejamos todo o 

sucesso e perseverança, para que possa dar 

continuidade ao desenvolvimento da AMFRI 

de forma qualificada. Sem medo de olhar para 

o futuro, continuamos firmes na caminhada.
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AMFRI é primeira a aderir à campanha

Os municípios da região são os primeiros do País a subscrever

protocolo da ONU para redução de resíduos e preservação dos oceanos
MARES LIMPOS

Seminário marca os dez anos da 
tragédia de 2008 no Vale do Itajaí
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DEFESA CIVIL

O Seminário “Fortalecimento da Cooperação e Resiliência”, realizado em 
22/11, integrou as atividades da Semana Consciência de Proteção ,  no Centreven-
tos de Itajaí. O evento gratuito foi promovido pela Secretaria de Estado da Defesa 
Civil, municípios da região, AMFRI e EGEM, com o objetivo de relembrar o desas-
tre natural de 2008 que completou uma década.

A iniciativa teve como objetivo fortalecer a cooperação, a resiliência e o debate 
acerca do tema Proteção e Defesa Civil na perspectiva da redução de risco de desas-
tres. Entre as autoridades presentes estiveram, o presidente da AMFRI, Dr. Élcio 
Kuhnen, o secretário nacional de defesa civil, Coronel Renato Newton, o secretário 
estadual João Batista Cordeiro Júnior, e o deputado estadual Milton Hobus.

Houve a assinatura de um termo de cooperação entre UNIVALI, UDESC, IFC e 
IFSC com a Defesa Civil 
do Estado, no intuito das 
instituições formarem 
uma Rede de Estudo 
sobre Risco e Desastre 
na Foz do rio Itajaí – 
REDEfri.  Paralelo ao 
seminário, mais de 24 
agências e instituições 
de ensino ligadas a área 
expuseram equipamen-
tos e esclareceram dúvi-
das dos participantes.

Para relembrar e refletir sobre a importância das políticas de Redução de Risco 
e Desastres (RRD), durante todo o mês a Secretaria de Estado e os municípios cata-
rinenses realizaram uma série de atividades. Preocupado com o tema, o Colegia-
do da Defesa Civil da AMFRI desenvolveu várias ações, como treinamentos, cami-
nhadas ecológicas, simulados, sessões solenes em Câmara de Vereadores, e plan-
tio de mudas, visando ampliar a consciência de proteção na população.

A região da AMFRI segue crescen-

do também em número de habitantes. 

Segundo os dados do Instituto Brasile-

iro de Geografia e Estatística (IBGE), 

publicado pelo Tribunal de Contas da 

União (TCU) em setembro, a estimati-

va é que em 2018 a população das 11 

cidades que compõem a região seja de 

mais de 698 mil pessoas.
De 2017 (683.033) para o ano de 

2018 o crescimento total chegou a 

mais de 15 mil pessoas residindo nos 

municípios da AMFRI. Ainda segundo 

os dados Santa Catarina é apontado 

como o 10º Estado mais populoso do 

país, com 7.075.494 habitantes. Assim 

é possível evidenciar a grande concen-

tração nos municípios da região da 

AMFRI, que alcança próximo de 10 % 

da população de todo o Estado. Várias 

características contribuem para este 

crescimento, entre elas a melhoria na 

qualidade de vida, o aumento na 

expectativa de vida, assim como aces-

so a vacinas e tratamentos médicos.

CRESCIMENTO

População da 
região alcança
marca de 698 mil

Museu Oceanográfico da Univali. 
Representando a Associação, o 2º 
vice-presidente da AMFRI e prefeito de 
Balneário Piçarras, Leonel José Mar-
tins, assinou a carta-compromisso da 
campanha global. 

Engajados com ações da área o 
Colegiado Regional de Secretários 

s municípios da AMFRI foram Oa primeira região do Brasil a 
assinar com a ONU um proto-

colo de intenções para o descarte cor-
reto de resíduos e a preservação dos 
oceanos. O evento em que os repre-
sentantes dos municípios formaliza-
ram a adesão foi realizado em junho no 

» Colegiado de Meio Ambiente trata da  campanha global que tem como nome  original “Clean Seas” (Mares Limpos) 

Municipais de Meio Ambiente se 
reúne mensalmente na sede 
AMFRI. No encontro realizado em 
26 de setembro estiveram entre 
os temas em pauta o Programa de 
educação ambiental da Campa-
nha Mares Limpos da ONU Meio 
Ambiente, nas escolas municipais.

» Ao final, os cerca de 400 profissionais de 16 cidades
participaram de ato ecumênico



CIM-AMFRI terá um grande campo de atuação, em áreas que vão
desde à educação e mobilidade à tecnologia e segurança públicaMULTIFINALITÁRIO

MOBILIDADE URBANA

a assembleia de prefeitos do Nmês de julho todos os municípi-
os aprovaram por unanimidade 

o protocolo de intenções para a formação 
do o Consórcio Intermunicipal Multifinali-
tário da Região (CIM-AMFRI). Diversas 
áreas serão contempladas para atuação 
do Consórcio, como Educação, Mobilida-
de e Infraestrutura, Tecnologia e Inova-
ção, Segurança Pública, entre outras. 
“Através do consórcio várias demandas 
poderão ser atendidas, e com certeza 
este é um dos melhores caminhos para 
conseguir resolver problemas municipa-
is e regionais”, enfatizou o consultor da 
AMFRI, João Luiz Demantova.

O CIM seguirá os mesmos parâmetros 
dos outros consórcios que a AMFRI já pos-
sui, CITMAR (turismo) e CIS-AMFRI (saú-
de), incluindo o objetivo que é proporcio-

nar economia e resolução conjunta de pro-
blemas comuns entre os consorciados. A 
expectativa da equipe técnica da AMFRI é 
que seja possível iniciar oficialmente as ope-
rações do novo consórcio no início de 2019.

novidades 5INFORMATIVO AMFRI # 16  l  DEZEMBRO / 2018

Preocupados em poupar tempo e 
agilizar os processos nos municípios, o 
Colegiado de Gestores Municipais de 
Convênios promoveu mais uma encon-
tro na sede da AMFRI, em 27 de agosto. 
Integraram a pauta importantes temas, 
entre eles, a escolha do novo vice-
presidente.

Por unanimidade foi eleito para o 
cargo, o Diretor de Captação de Recur-
sos de Bombinhas, Aldo Mário Leite.A 
diretoria que fica a frente do grupo até 
março/2019 ainda é composta pelo 
presidente Joni Pereira (Ilhota) e o coor-
denador Roberto Albertino de Souza, 
assessor da AMFRI. Os membros do 
colegiado também debateram sobre os 
novos paradigmas na gestão de convê-
nios.

COLEGIADO

Prefeitos aprovam novo consórcio

Gestores de 
Convênios 
elegem novo 
vice-presidente

»  Protocolo e composição do CIM-AMFRI 
foram apresentados aos gestores

Técnicos do Banco Mundial estive-
ram na região da Foz do Rio Itajaí para 
avaliar a viabilidade técnica e econômica 
do projeto de Mobilidade Urbana Regio-
n a l  d e s e n v o l v i d o  n o  â m b i t o  d o 
InovAmfri. Em 17/9 foi tratado sobre o 
Sistema de Mobilidade Regional, com a 
presença de Prefeitos e gestores dos 
municípios da AMFRI. Os representantes 
técnicos do BIRD e IFC (entidades do 

Banco Mundial avalia projetos da região

» Na mesma reunião, a consultora da 
AMFRI, Érica Requi, apresentou aos 
membros do colegiado noções gerais 
sobre concessões e PPPs, e destacou 
a importância dos GMCs estarem 
atentos ao tema

PLANEJAMENTO URBANO Eleita nova
presidência

Banco Mundial) estiveram ainda no dia 
18/9 em Florianópolis para reuniões com 
órgãos estaduais para tratar sobre a 
viabilização do projeto.

A região da AMFRI é pioneira, no Bra-
sil, fora do âmbito das regiões metropoli-
tanas constituídas, a enfrentar os desafios 
de um transporte público regionalizado. O 
Sistema de Mobilidade Regional compre-
ende onze linhas integradas, que permiti-
rão deslocamentos entre todos os municí-
pios da região com qualidade, eficiência, 
pontualidade e segurança, conquistando 
um avanço significativo para a região nos 
próximos 20 anos.

“O que chamou nossa atenção aqui é 
o entrosamento dos municípios e essa 
visão de futuro que realmente vai deixar 
as cidades em uma situação muito mais 
confortável e sustentável”, destacou a 
especialista do Banco Mundial de Was-
hington (EUA), Bianca Bianchi Alves. No 
mês de dezembro os técnicos sinaliza-
ram a AMFRI que o projeto foi aprovado, 
e agora irá iniciar fase de implantação.

 » Também foi realizada uma visita técnica 
em parte do Eixo Viário do Sistema.

O Colegiado de Secretários Municipa-
is de Planejamento Urbano da AMFRI 
este reunido na sede da associação em 
27/9. No encontro a nova diretoria foi elei-
ta, sendo o secretário de Camboriú Clau-

dinei Loos, escolhido para agora presidir, e o 
secretário de Itajaí Rodrigo Lamim, eleito como 
vice-presidente.

Completando a diretoria, o responsável pela 
coordenação do grupo é o consultor técnico da 
AMFRI, João Luiz Demantova. Os representan-
tes da área ainda trataram de assuntos relevan-
tes como questões relacionadas à Mobilidade 
Urbana Regional.

Secretários de Camboriú e Itajaí formam
nova presidência do colegiado



SISTEMA BETHA
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Empresa apresenta novo portal em desenvolvimento, contendo mais
informações e dispondo da possibilidade de baixar dados e gráficos

derações e ideias propostas pelos técni-
cos da AMFRI tentaremos aplicar e assim 
aprimorar nossos produtos”, enfatizou o 
especialista da empresa Betha Sistemas, 
Evandro Pazini Toneto.

Controladores conhecem modelo
de portais de transparência

m Em 9/11, o Colegiado de Contro-Eladores Internos Municipais da 
região da AMFRI promoveu mais 

uma reunião no auditório da associação. 
O grupo tratou da proposta do Manual do 
Controle Interno ao TCE/SC e do Prêmio 
para Manifestantes de Ouvidoria, realiza-
do em Navegantes pela Prefeitura do 
município, CGU, e AMFRI. Ainda assistiu a 
apresentação do modelo dos Portais de 
Transparência dos Municípios Sistema 
Betha, tema que já havia sido discutido 
com o TCE, MP/SC e CGU, na tentativa de 
facilitar o acesso a informação e dar maior 
transparência nos atos públicos.O coor-
denador do núcleo de ações de ouvidoria 
e prevenção à corrupção da CGU em 
Santa Catarina, Rodrigo de Bona, partici-
pou do encontro a convite do Colegiado, e 
destacou sua aprovação sobre o novo por-
tal da empresa Betha Sistemas.“As consi-

O Colegiado de Dirigentes Municipais de Cultura da 
AMFRI realizou uma de suas reuniões do semestre em 3 de 
outubro na sede da associação. Entre os destaques, a apre-
sentação realizada pelo Gerente da Secretaria de Estado de 
Turismo, Cultura e Esporte – SOL, Deivison Garcia.

A participação do representante teve como objetivo 
mostrar o Sistema Estadual de Informações e Indicadores 
Culturais (SEIIC-SC), e mais especificamente o Mapa Cultural 
SC. “Lançamos essa ferramenta que possibilita a inclusão 
feita pelos agentes, onde todo o Estado pode ver, fornecen-
do às políticas públicas de cultura, estadual e federal indica-
dores mais assertivos, e possibilitando inclusive o georrefe-
renciamento de atividades da cultura do nosso estado”, 
enfatizou Deivison.

Secretaria apresenta Mapa
Cultural SC para colegiado

CULTURA

» Os representantes da área da região conheceram 
mais sobre o Mapa Cultural da SOL.

Modelo de manual do controle
interno é entregue ao TCE

AUXÍLIO

Controladores Internos Municipais e representantes do Tribu-
nal de Contas do Estado de Santa Catarina estiveram reunidos na 
manhã de 20 de novembro. O encontro foi marcado pela apresen-
tação e entrega de um modelo para Manual do Controle Interno. O 
documento proposto ao TCE/SC foi elaborado pelo Colegiado de 
Controladores Internos da AMFRI.

O representante do TCE/SC, Leocádio Giacomello, destacou que 
o encontro foi muito importante para o Tribunal de Contas receber o 
material do colegiado trazendo a realidade dos controles internos 
municipais. “Trata-se de uma iniciativa muito enriquecedora no 
sentido de contribuir para a elaboração de uma cartilha do TCE, a ser 
sugerida para todo o Estado, ou seja, é um ato louvável desse grupo 
da AMFRI de oferecer essa valiosa contribuição para facilitar na 
elaboração do material por parte do Tribunal”, complementa Moises 
Hoegenn, diretor de controle dos municípios do TCE/SC.

» À esquerda, especialista destacou importância 
de feedback para aprimoramento dos sistemas

» O documento entregue pelos representantes da AMFRI será
uma das referências usadas pelo TCE para desenvolver uma
cartilha com o objetivo de nortear os controladores do estado

»  Controladores internos estiveram atentos 
as novas ferramentas da plataforma oferecida



ENCHENTES 2008 
Material foi produzido em parceria entre colegiados de
Comunicação e de Defesa Civil e exibe as ações de prevenção
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Em 24 de outubro, integrantes do Colegiado de Ges-
tores Municipais de Esportes da AMFRI estiveram em 
Florianópolis para dois eventos. Tiveram uma reunião 
com o procurador geral do Tribunal de Justiça Desportiva 
do Sistema Catarinense do Desporto (TJD-SC), Mário 
Cesar Bertoncini, onde trataram sobre a Comissão Disci-
plinar Desportiva da Região da AMFRI. O grupo também 
participou do Seminário Lei de Incentivo ao Esporte - da 
Apresentação à Captação de Recurso.

No mesmo mês (18/10), o grupo se reuniu na associ-
ação para mais uma de suas reuniões mensais e tratou 
sobre a aquisição do Sistema Esportivo para os municípi-
os da região, aprovada pelos prefeitos em sua assemble-
ia de setembro. “Em pouco mais de um ano, o Colegiado 
de Esportes deu grandes passos que geraram melhorias 
e a adesão a esse software vai ao encontro a isso. Ele vai 
aprimorar a gerência interna e externa do esporte e 
assim facilitar o trabalho das secretarias e fundações 
municipais”, destacou o presidente do Colegiado e da 
Fundação de Esportes de Bombinhas, Tiago de Souza.

Colegiado trata de 
regulamento com TJD 

ESPORTES

IFC-Campus Camboriú. O vídeo 
está disponível na página no face-
book e youtube da AMFRI.

O Colegiado de Gestores de 
Comunicação Social promoveu 
mais um de seus encontros em 
6/11. O grupo esteve engajado 
auxiliando na divulgação do mês 
de atividades voltadas ao "Fortale-
cimento da Cooperação e Resiliên-
cia". Cada assessor de comunica-
ção enviou material e fotos para a 
composição do vídeo, e todos 
divulgaram sobre as atividades da 
área. 

Programa de regularização
fundiária é apresentado

»  Os encontros na capital foram no Centro Administrativo
 do Governo do Estado de Santa Catarina 

Após dez anos, vídeo
reconta tragédia

ídeo compila imagens e Vdepoimentos do desastre 
natural de novembro de 

2008 na Foz do Rio Itajaí, outros 
eventos adversos que atingiram a 
região na última década e as 
melhorias na área da Defesa Civil. 
O material foi elaborado pela jor-
nalista e assessora da AMFRI, 
Bruna Passos, a partir de ideia do 
Colegiado de Proteção e Defesa 
Civil e Coredec Itajaí, com contri-
buições do Colegiado de Comuni-
cação, Prefeituras da AMFRI e 
Curso Técnico de Defesa Civil do 

» Colegiado de Proteção e Defesa Civil idealizou e tratou
sobre ações voltadas ao mês alusivo a área

Reunidos em 17/10 o 
Colegiado de Procuradores 
Jurídicos da AMFRI tratou 
sobre a Nova Lei de Improbi-
dade Administrativa: primei-
ras posições da Comissão de 
Reforma criada pela Câma-
ra dos Deputados. Foi apre-
sentado aos presentes o 
Anteprojeto de Lei de Impro-
bidade Administrativa cria-
do pela Câmara dos Deputa-
dos, sinalizando pontos 
importantes da estudada 
mudança.

Procuradores tratam sobre a
nova Lei de Improbidade 

JURÍDICOS

Habitação promove 
encontros com entidades

MINHA CASA MINHA VIDA

» O grupo ainda abordou outros temas como 
a Consultoria Jurídica, as Procuradorias Gerais,
o custo e reflexos do anonimato na  
administração municipal

» Colegiado de Comunicação envolveu-se na divulgação 
de eventos envolvendo os municípios da região

O Colegiado de Secretários e Técnicos Municipais de Habitação da 
AMFRI - COSEMHAB realizou um de seus encontros mensais em 18/10. Na 
reunião, Gustavo M. Barretto apresentou o Indessc - Instituto de Desen-
volvimento do Estado de Santa Catarina, que com base na nova lei 
nº13465 realiza os projetos de regularização fundiária e construção de 
conjuntos habitacionais pelo programa Minha Casa Minha Vida – entidades.

Em seguida, representantes da empresa Corá Entidades apresenta-
ram projetos através do Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) lei nº 
11977 que atende as necessidades da habitação da população de baixa 
renda nas áreas urbanas. Dentre os municípios da região da AMFRI, Itajaí e 
Balneário Camboriú, estão no momento, em fase de estudos com a Corá 
Entidades.



GMCs recebem orientações 
da Caixa Econômica Federal

Contadores tratam de despesas
com recursos  do FNAS

ESCLARECIMENTO

ando continuidade às Dações em parceria com 
a Caixa Econômica Fede-

ral (CEF), o Colegiado de Gesto-
res Municipais de Convênios da 
AMFRI recebeu em 24/9 a visita 
técnica do Coordenador da 
REGOV – Representação de 
Governo da Caixa Econômica 
Federal de Blumenau, Rafael 
Steil e do Supervisor de Filial, Ale-
xandre Vieira.

Ainda foram apresentadas 
aos representantes da região 
que o sistema SICONV irá apri-
morar os procedimentos de 
aprovação e acompanhamento 
dos projetos de engenharia das 

obras a serem efetuadas com 
recursos federais, através de 
convênios. Gradativamente os 
processos em papel terão a tran-
sição para a forma digital, 
gerando maior transparência, 
agilidade e economia em todos 
os procedimentos das obras. 
Outro interesse da Gerência de 
Governo da Caixa, também foi 
ouvir os anseios dos GMCs, e 
garantir  a padronização de pro-
cedimentos em todas as suas 
regionais.  

Os técnicos da Caixa também 
apresentaram as principais novi-
dades na situação do Programa 
Avançar Cidades.

Jurídicos debatem
sobre compensações

INSS

» Os técnicos da Caixa também apresentaram as principais 
novidades na situação do Programa Avançar Cidades

A pauta do Colegiado de Con-
tadores Públicos Municipais de 
18/7 esteve repleta de assunto 
relevantes da área, entre eles as 
Despesas com Recursos do 
Fundo Nacional de Assistência 
Social (FNAS) para municípios. 
Em seguida, o colegiado tratou 
sobre o Decreto nº 9.412 de 
18/06/2018 que atualiza os valo-
res das modalidades de licitação 
e a resposta do FNDE (Fundo 
Nacional de Desenvolvimento 
da Educação) sobre uma consul-

» A assistente social da AMFRI,  Neuza Bottega, também participou 
do encontro para esclarecer os  contadores a respeito do Fundo

O colegiado dos Procuradores Jurídicos Munici-
pais se reuniu em 19/9 para tratar de uma pauta 
extensa e importante. Entre os temas estiveram, a 
possibilidade de criação de comissão para tratar do 
assunto relacionado ao Transporte Privado Individu-
al e a discussão acerca das compensações do INSS – 
rubricas específicas.

Ainda, foi dada continuidade a discussão sobre o 
tema diminuição da alíquota do ITBI (Imposto de 
Transmissão de Bens Imóveis). Concluindo a reunião, 
os representantes presentes sugeriram a contrata-
ção de um curso relativo aos lançamentos de INSS.

CONVÊNIOS
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Entre as novidades antecipadas pela Instituição, está a
informatização dos processos envolvendo recursos federais

ta de portaria conjunta.
Jean Carlos Coelho, conta-

dor da AMFRI e coordenador do 
colegiado e o contador de Itajaí e 
presidente do CCPM, Everaldo 
Izaú Desidério, ainda conduzi-
ram debates sobre o tesouro 
Nacional descobre fraudes de 
estados e municípios nos balan-
ç o s  c o n t á b e i s  a t r a v é s  d o 
SICONFI, e o SIG – Sistema Inte-
grado de Gestão que deverá 
substituir o e-sfinge (sistema do 
TCE/SC). 

» Temas ligados ao Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS) foram amplamente tratados pelo grupo



AMFRI presta consultoria em edital
prefeita de Itapema Nilza ASimas lançou na noite de 
26/10 o edital de Procedi-

mento de Manifestação de Interesse 
(PMI) para o projeto do Píer Turístico 
da Foz do Rio Perequê. O evento con-
tou com a presença de empresários 
do trade turístico e da construção 
civil, além da equipe de Governo e a 
imprensa. Itapema é a primeira cida-
de da região a lançar um PMI desde o 
início da nova consultoria realizada 
pela AMFRI. O Conselho Gestor da 
área em Itapema iniciou suas ativi-

dades em 25/10. 
Outro resultado importante da 

nova consultoria foi a instalação do 
Conselho Gestor de Concessões e 
Parcerias Público-Privadas de Bal-
neário Camboriú. No dia 19/10 a con-
sultora da AMFRI Érica Requi e repre-
sentantes municipais instalaram o 
Conselho e elegeram a presidência. 
Os outros municípios que compõem 
a associação também já receberam 
suas minutas e em breve devem 
implantar seus Conselhos e avançar 
no setor.

Em 29 de agosto, a assessoria de 
Movimento Econômico da AMFRI reali-
zou uma apresentação na Câmara de 
Vereadores do município de Camboriú.  
Os vereadores conheceram a atuação e 
ações envolvidas nesta área por meio 
de uma palestra realizada pelo assessor 
de Movimento Econômico da associa-
ção, Romário Pereira.

Romário conta que mostrou aos 
vereadores o trabalho da AMFRI, ao 
qual vem contribuindo para o cresci-
mento de retorno de ICMS (Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e Pres-
tação de Serviços) dos municípios. Na 
apresentação foi mostrado aos repre-
sentantes do Poder Legislativo o 
retrospecto dos últimos anos do índice 

Em mais um ano, a AMFRI traba-
lhou de forma eficiente na busca pelo 
crescimento do índice de retorno de 
ICMS de seus Municípios repassado 
pela Secretaria da Fazenda. Mais de 
cinco mil empresas foram auditadas 
pela equipe e mais de 250 processos 
administrativos foram protocolados na 
Secretaria de Estado da Fazenda (SEF).

O trabalho é efetuado em conjun-
to com a SEF por meio de reuniões, 
capacitações e ciclos de estudos, 
estando inteiramente por dentro das 
atualizações e melhorias na legisla-
ção e escrita fiscal.

A AMFRI esteve envolvida em 

Vereadores de Camboriú 
conhecem atuação do setor

Atuação faz elevar receita de municípios

RIO CAMBORIÚ MOVIMENTO ECONÔMICO

PÍER TURÍSTICO
Lançado em outubro, documento busca captar investimentos para
projeto e é o primeiro desse tipo a ser elaborado pela entidade
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Na tarde de 3/9, foi iniciado um novo traba-
lho de consultoria jurídica pela AMFRI, para a 
estruturação do projeto de um parque inundá-
vel multiuso. O projeto está sendo desenvol-
vido pelos municípios de Camboriú e Balneá-
rio Camboriú, com o apoio da EMASA e do 
Comitê do Rio Camboriú. A consultora da 
AMFRI, Érica Requi, irá trabalhar com as equi-
pes para o desenvolvimento do projeto, que 
tem entre seus objetivos principais a conten-
ção dos problemas de escassez hídrica no Rio 
Camboriú e das enchentes de curto período 
que já provocaram impactos socioambienta-
is e econômicos significativos na região.

 “Esse é um projeto muito importante para 
ambos os municípios e para toda a região, por-
que trará benefícios de saúde pública, ambi-
entais, econômicos e culturais. Muito prova-
velmente esta será a primeira ação a ser 
implementada pelo Consórcio Intermunici-
pal Multifinalitário da região da AMFRI, por 
meio de contrato de programa entre os 
entes envolvidos”, enfatiza Érica.

Novo projeto
de consultoria
é iniciado

INVESTIMENTOS

»  Os vereadores ainda puderam esclarecer 
suas dúvidas relacionadas ao assunto e 
solicitar novas informações

» A consultora da AMFRI, Érica Requi, explanou sobre 
o edital do projeto do Píer Turístico da Foz do Rio Perequê

de participação do retorno de ICMS, e 
mais especificamente do município de 
Camboriú.

»  O primeiro encontro foi realizado na
sede da EMASA marcando o inicio do
assessoramento aos municípios

todas as fases de apuração do Valor 
Adicionado (Auditoria, Impugnação 
de 1ª Instância, Recurso de 2ª Instân-
cia e Pedido de Revisão). Sempre apre-
sentando alegações contundentes e 
contrapondo fatos que pudessem pre-
judicar o índice dos Municípios envol-
vidos.

Em 2018, o Assessor  Romário Perei-
ra ainda foi incumbido de julgar proces-
sos administrativos de 1ª Instância. O 
trabalho executado pelo setor trouxe 
um incremento considerável para seus 
Municípios na parcela de Retorno de 
ICMS, ajudando diretamente no cresci-
mento da receita.



ENGENHARIA E ARQUITETURA

Equipe encerra ano com 
mais de 230 ações realizadas 

s municípios associados à OAMFRI são continuamente 
assessorados pela equipe de 

Engenharia e Arquitetura da associa-
ção. No ano de 2018 o setor realizou 
235 ações em benefício de seus muni-
cípios. As ações contemplam estudos 
preliminares; pareceres de projetos e 
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obras; acompanhamento de obras; e 
Check List’s.

A demanda segue aumentando por-
que cada vez mais todos os municípios 
estão solicitando mais projetos, o que 
resultou também na ampliação da equi-
pe do setor neste ano. Além disso, a 
engenharia realiza check list’s que se 

trata da análise, acompanhamento e 
aprovações junto a Caixa Econômica 
Federal, ao Banco de Desenvolvimen-
to de Santa Catarina (BADESC) e aos 
Ministérios Federais.

Veja abaixo alguns projetos desen-
volvidos no último semestre:

BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Projeto de reforma
Ginásio da Barra
Área total: 1.323,20m²
Orçamento estimativo:
R$ 499.999,98

BALNEÁRIO PIÇARRAS

Projeto de ampliação do 
arquitetônico, estrutural, elé-
trico, hidrossanitário, instala-
ções especiais e preventivo 
contra incêndio.
Escola São Brás
Área total: 1.802,55m²
Orçamento estimativo:
R$ 1.782.984,57

Projeto arquitetônico, estrutu-
ral, elétrico, hidrossanitário, 
instalações especiais e pre-
ventivo contra incêndio.  
Câmara de Vereadores
Área total: 749,83m²
Orçamento estimativo:
R$ 1.804.462,05

 

BOMBINHAS

Pavimentação com lajota sex-
tavadas, drenagem pluvial, 
calcadas e sinalização viária
Rua Rio Jaguaribe
Área total: 
3.876,80m²
Orçamento estimativo:
R$ 616.904,14

Pavimentação com lajota sex-
tavadas, drenagem pluvial, 
calcadas e sinalização viária
Rua Rio Capivari
Área total: 2.767,95m²
Orçamento estimativo:
R$ 460.946,61

 

CAMBORIÚ

Projeto e orçamento de pavi-
mentação com lajotas sexta-
vadas, calçadas e sinalização 
viária.
Rua Seringueira
Área de pavimentação:
3.384,20 m²
Orçamento estimativo:
R$ 417.341,84

BALANÇO ANUAL

» Urbanização da Praça Charles
Maximiliano Van Led
Etapa 3 - Ilhota - SC



Projeto e orçamento de pavi-
mentação asfáltica, drenagem, 
calçadas e sinalização viária.
Rua São Miguel
Área de pavimentação: 
5.762,50 m²
Orçamento estimativo:
R$ 853.051,95 

ILHOTA

Projeto e orçamento de pavi-
mentação asfáltica e sinaliza-
ção viária.
Estrada Geral Alto Baú
Área de pavimentação: 
5.698,00m²
Orçamento estimativo:
R$ 507.812,50

Projeto e orçamento de pavi-
mentação com lajotas sextava-
das e sinalização viária.
Rua Silvio Rampelotti
Área de pavimentação: 
6.354,70 m² 
Orçamento estimativo:
R$ 369.597,96

 

ITAJAÍ

Projeto e orçamento de pavi-
mentação com lajotas sextava-
das, drenagem pluvial e sina-
lização viária.
Rua Anselmo Khnis
Área de pavimentação:
1.431,40 m²  
Orçamento estimativo:
R$ 237.233,91
 

Projeto e orçamento de pavi-
mentação com lajotas sextava-
das, drenagem pluvial e sina-
lização viária.
Rua Francisco Jacob Khnis
Área de pavimentação: 
1.594,15 m²
Orçamento estimativo:  
R$ 264.863,60

 

ITAPEMA

Projeto e orçamento do arqui-
tetônico, estrutural, elétrico, 
hidrossanitário, preventivo con-
tra incêndio e instalações espe-
ciais.
Unidade Básica de Saúde UBS 
Morretes 3
Área total: 386,60 m²
Orçamento estimativo:
R$ 874.723,96

Projeto e orçamento de pavi-
mentação asfáltica, drenagem 
pluvial, calçadas e sinalização 
viária.
Rua 436C – estaca 8 a 22 + 5m
Área de pavimentação:
2.938,70 m² 
Orçamento estimativo:
R$ 667.448,60

 

LUIZ ALVES

Projeto e orçamento do arqui-
tetônico, estrutural, elétrico, 
hidrossanitário, preventivo con-
tra incêndio e instalações espe-
ciais.
Posto de Saúde Centro
Área total: 58,50 m² 
Orçamento estimativo:
R$ 120.540,34 

Projeto de contenção
Rua Vanildo Domingos Pereira
Área total: 1.171,50
Orçamento estimativo:
R$ 1.131.693,62
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NAVEGANTES

Projeto e orçamento da pavi-
mentação asfáltica, drenagem 
pluvial, calçadas e sinalização 
viária.
Ruas: Itajaí; Orlando Ferreira; José 
Francisco Lauriano; João Gazaniga
Área de pavimentação: 51.498,30 
m² 
Orçamento estimativo: 
R$ 18.074.796,16

Projeto e orçamento da pavimen-
tação com lajota sextavada, e 
sinalização viária.
Trecho da Rua José Bento Ferreira
Área de pavimentação: 1.023,25 m²
Orçamento estimativo:
R$ 100.417,60

 

PENHA

Projeto e orçamento da pavimen-
tação com lajotas sextavadas, dre-
nagem pluvial, calçadas e sinali-
zação viária.
Rua João Mariano Furtado
Área de pavimentação: 1.991,05 m²
Orçamento estimativo:
R$ 316.609,00

Projeto e orçamento da pavimen-
tação com lajotas sextavadas, dre-
nagem pluvial, calçadas e sinali-
zação viária.
Rua Onório Bortolato
Área de pavimentação: 5.710,50 m²
Orçamento estimativo:
R$ 643.776,63

 

PORTO BELO

Pavimentação asfáltica, drena-
gem pluvial, ciclofaixa, calça-
das e sinalização viária.
Trecho Av. Colombo Machado Sal-
les
Área de pavimentação: 10.924,05 m²
Orçamento estimativo:
R$ 3.132.224,3

Pavimentação asfáltica, drena-
gem pluvial, ciclofaixa, calçadas e 
sinalização viária.
 Trecho 02 da Av. Hironildo Concei-
ção dos Santos
Área de pavimentação: 7.338,85 m² 
Orçamento estimativo:
R$ 2.750.381,98

» Centro de Referência
 de Assistência Social 
Navegantes - SC



AMFRI recebe capacitação em 
normas de registro de produtos

ervidores e secretários vinculados Sà agricultura, à pesca, e à Vigilân-
cia Sanitária Municipal participa-

ram em 11/10 da Capacitação sobre as 
Normas de Registro e Rastreabilidade de 
Produtos de Origem Vegetal, realizada 
no auditório da AMFRI. O objetivo foi ori-
entar sobre a implementação das Porta-
rias do Governo Estadual e do Federal 
que dispõem sobre o registro e a rastrea-
bilidade de produtos de origem vegetal 
in-natura. Representantes do MPSC, 
CIDASC, EPAGRI e Vigilância Sanitária 
estiveram conduzindo as apresentações.

A promoção foi da AMFRI em parce-
ria com a FECAM - Federação Catarinen-
se de Municípios e EGEM – Escola de Ges-
tão Pública Municipal. A Legislação Esta-
dual e Nacional sobre o tema foi aborda-
da pelo coordenador do Programa e-
Origem e gestor de divisão da CIDASC, 
Alexandre Mees. Ele destacou que a “o 
objetivo foi realmente esclarecer os 
detalhes, pois a expectativa é que até 
2020 todos os produtos de origem vege-
tal do Estado terão que estar cadastra-
dos no e-Origem e sendo comercializa-
dos, com a identificação completa”.

O Colegiado de Agricultura e Pesca se 
reuniu em 9 de agosto na sede da AMFRI. 
O encontro contou ainda com a partici-
pação da Companhia Integrada de 
Desenvolvimento Agrícola de Santa Cata-
rina – CIDASC para tratar sobre o Siste-
ma Brasileiro de Inspeção de Produtos de 
Origem Animal (SISBI-POA). O colegia-
do ainda debateu temas relevantes que 
envolvem as duas áreas na região.

O gestor do Departamento Regional 
de Itajaí da CIDASC, Jean Fabrício Mora-
is, fez uma apresentação ao grupo sobre 
o SISBI, que em Santa Catarina tem equi-
valência ao sistema federal através da 
CIDASC. “Convênios com os municípios 
são viáveis para que eles cedam médicos 
veterinários para fazer a inspeção e 
dessa maneira eles darão condições aos 
estabelecimentos da região da AMFRI 
para aderirem ao SISBI”, explicou Jean.

Em 7 de agosto, foi realizada uma 
reunião com o Secretário da Agricultura 
e Pesca do Estado, Airton Spies. O encon-
tro foi uma solicitação do Colegiado de 
Agricultura e Pesca, participaram os 
secretários e técnicos da área e demais 
representantes da associação. A reunião 
foi realizada na sede secretaria em Flori-
anópolis e um dos temas foi à pesca e 
seus desdobramentos. O grupo aprovei-
tou para solicitar apoio do Estado na orga-
nização do setor e apoio aos municípios.

Em relação à agricultura as solicita-
ções foram diversas e principalmente em 
âmbito municipal onde cada um apre-
sentou e protocolou suas demandas atra-
vés de ofícios. O secretário de Estado 
também comentou sobre a questão do 

Gestores se reúnem com secretário
SOLICITAÇÕES

Colegiado 
esclarece sobre
SISBI-POA

INSPEÇÃO ANIMAL

Municípios entregam demandas
EPAGRI

A reunião de 12 de julho do Colegiado 
de Secretários de Agricultura e Pesca da 
AMFRI contou ainda com a participação 
da EPAGRI (Empresa Pesquisa Agrope-
cuária Extensão Rural de Santa Catarina). 
O grupo aproveitou o momento para 
expor suas dificuldades e ressaltar a 
necessidade que os municípios possuem 
de ter como parceiro ativo a empresa, par-
ticipando ativamente das ações da área.

Também foi feita a entrega do relató-
rio com as inspeções municipais realiza-
das pelo sistema da empresa W3agro e 
debateram sobre o consórcio multifinali-

tário, ao qual a AMFRI irá criar em breve e 
contemplará as áreas do colegiado.

» Airton Spies aproveitou ainda para 
repassar informes ao Colegiado da AMFRI

repasse do calcário e noticiou aos repre-
sentantes da AMFRI que está sendo lici-
tada a compra de equipamentos, sendo 
esses de emenda parlamentar.
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Treinamento serviu para instruir sobre processo de implementação
das portarias dos governos estadual e federal sobre essa matériaORIGEM VEGETAL

»  O coordenador do Centro de Apoio do 
Consumidor do Ministério Público, 
Roberto Mattos Abrahão, apresentou o
Programa Alimento Sem Risco

»  Grupo foi informado ainda que a 
equivalência do SISBI também pode ser 
solicitada diretamente pelo município ao 
Ministério da Agricultura

» O colegiado repassou suas demandas 
para 2019 ao representante da EPAGRI



Foi realizada uma oficina técnica em 28/9 com repre-
sentantes do Tribunal de Contas de Santa Catarina. Pela 
manhã houve um momento dedicado aos prefeitos da 
AMFRI onde o conselheiro-substituto do TCE, Gerson dos 
Santos Sicca, abordou sobre a atuação do Tribunal no con-
trole externo da educação e o acompanhamento dos Pla-
nos Municipais de Educação (PMEs). Em seguida, o con-
selheiro e integrantes da equipe do Tribunal trataram de 
temas da área, com gestores e equipe técnica da Educa-
ção, assim como contadores e controladores internos 
dos  municípios que compõem a AMFRI.

Fátima Regina Brizolla, presidente do Colegiado de 
Educação, registrou o agradecimento em nome do Colegi-
ado ao TCE, equipe da AMFRI e todos que participaram do 
evento. “O evento foi  especial, pois fomos privilegia-
dos por ser a única região do Estado que recebeu orien-
tação técnica do TCE para resolver questões específicas 
da área que terão reflexo direto na aprovação das con-
tas dos prefeitos a partir de 2019”, completou a consul-
tora em educação da AMFRI, Gilmara da Silva.

TCE orienta municípios
sobre planos municipais

BRASÍLIA

missão do Colegiado de Secretários de Educação Ada AMFRI foi concluída em 16/8 com a visita ao 
Senado Federal. O objetivo da missão foi oportuni-

zar esclarecimentos sobre sistemas e programas federais, 
além de aproximar as Secretarias de Educação e os respon-
sáveis pelas ações e informações sobre o desenvolvimento 
das políticas educacionais.

Também no dia 16 a visita técnica foi a Secretaria de Edu-
cação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão 
do MEC para conhecer as atividades e as políticas educacio-
nais da secretaria, além das ações da Educação de Jovens e 
Adultos. No dia 15 houve uma visita técnica ao Fundo Naci-
onal de Desenvolvimento da Educação (FNDE). A comitiva 
esteve ainda no Ministério da Educação e no INEP nos dias 
14 e 15 de agosto.

Percebendo a importância da missão da educação, o pre-
feito de Porto Belo, Emerson Luciano Stein, acompanhou a 
reunião na Secretaria de Educação Básica. “Tivemos 
momentos de aprendizagem, conhecimento, esclareci-
mentos, e fortalecimento da nossa equipe”, concluiu a 
secretária de Balneário Piçarras, Laureci Bernadete Pereira.

Objetivo da experiência foi facilitar o acesso aos órgãos governamentais
e estreitar a relação entre as secretarias e com técnicos do MEC

GESTORES E TÉCNICOS

Missão de colegiado é concluída
com visita técnica ao Senado
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»  Estiveram integrando a comitiva, secretários de educação,  diretoras de 
ensino das Redes Municipais de Ensino, a vice-presidente da FECAM e 
Prefeita de São Cristóvão do Sul, Sisi Blind e representantes da AMFRI

O Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) foi o tema do evento 
realizado nos dias 30 e 31/8, em Florianópolis. Representantes dos municí-
pios de Ilhota, Itajaí, Itapema, Navegantes, Penha e AMFRI participaram 
da capacitação técnica promovida pelo Fundo Nacional de Desenvolvi-
mento da Educação.

Os participantes foram capacitados com o objetivo de corrigir falhas 
e prevenir irregularidades. Um dos aspectos mais relevantes foi a partici-
pação do representante do Banco do Brasil, que esclareceu encaminha-
mentos para a abertura e movimentação das contas do PDDE.

Municípios participam de encontro
PDDE

» Objetivo foi discutir propostas de monitoramento, 
avaliação e implementação de metas e estratégias 
dos Planos Municipais de Educação com o TCE/SC

Representantes do Colegiado de Educação da AMFRI e da Fecam esti-
veram em uma missão que envolveu visitas técnicas em Fortaleza/CE e 
Brasília/DF. Na manhã de 13/08, técnicos da Rede Estadual de Ensino do 
Ceará repassaram informações a respeito da política de alfabetização. 
“Pudemos conhecer a discutir a proposta de regime de colaboração que o 
Estado desenvolve com os municípios para alavancar a alfabetização”, 
destacou a consultora Gilmara.

Já no período da tarde, a 
visita técnica foi na Associação 
dos Municípios do Estado do 
Ceará - APRECE. Este encontro 
também teve como objetivo 
conhecer e conversar com dois 
Secretários de Educação do 
Ceará que são integrantes da 
Undime. O encontro gerou a pos-
sibilidade de firmar parcerias 
mais consistentes entre os dois 
estados para que as trocas de 
informações sejam constantes.

Colegiado conhece proposta 
ALFABETIZAÇÃO NO CEARÁ

» No dia 13/08, a comitiva visitou 
secretaria do estado cearense



oi realizada em 27/8 na AMFRI uma capacitação Fsobre a Lei de Regularização Fundiária Urbana e 
Rural. O Diretor de Assuntos Fundiários Urbanos do 

Ministério das Cidades, Sílvio Eduardo Marques Figueire-
do, apresentou sobre a lei e esclareceu dúvidas dos profissi-
onais envolvidos com a área.

“Explicamos aos servidores das Prefeituras o que é essa 
nova lei, como é que ela surgiu, quais são as ferramentas 
que poderão ser utilizadas, e principalmente as facilidades 
nas ações da regularização das propriedades”, enfatizou o 
representante do Ministério das Cidades.

Segundo o Presidente do Colegiado de Habitação, Val-
ter Santos, “as explicações vieram a agregar ainda mais, 
pois nosso colegiado e a AMFRI está realmente preocupa-
da com o tema e estamos buscando cada vez mais esclare-
cimentos a respeito, estudando e nos aprofundando”.

Plataforma é tema 
de capacitação 

Durante as primeiras semanas de outubro, 
representantes dos municípios da AMFRI e téc-
nicos da associação participaram dos treina-
mentos do Ciclo do Orçamento Geral da União. 

Conforme o assessor de convênios da 
AMFRI, Roberto de Souza, o objetivo foi escla-
recer dúvidas sobre o trâmite dos contratos de 
repasse, especialmente na elaboração e execu-
ção de obras públicas que são realizadas com 
recursos do governo federal. “A aproximação do 
setor de engenharia com o GMC gera agilidade 
do processo, e treinamentos como esses são 
essenciais para a preparação dos profissionais”, 
ainda destacou o engenheiro civil da AMFRI, 
Rubens Kinaipp.

Treinamento 
sobre SIMEC
tem participação 
da AMFRI

SISTEMA

Em 5/11, os assessores de 
Projetos das Associações de 
Municípios de todas as regiões 
do estado promoveram uma 
reunião itinerante na sede da 
AMMVI, em Blumenau. O 
encontro foi focado no treina-
mento sobre o Sistema Inte-
grado de Monitoramento Exe-
cução e Controle do Ministério 
da Educação (Simec), com a 
consultora em Educação da 
AMFRI e da Fecam, Gilmara da 
Silva.

A AMFRI foi representada 
no evento por seu assessor de 
projetos e convênios, Roberto 
de Souza, que presta assessoria 
aos 11 municípios que com-
põem a associação na área de 
captação de recursos e gestão 
de convênios estaduais e fede-
rais. Roberto contou que, ao 
longo do período da tarde os 
assessores de projetos das asso-
ciações de municípios elabora-
ram o planejamento das ações 
para 2019.

Gestores são capacitados sobre 
a Lei de Regularização Fundiária

REURB
Encontro permitiu conhecer as inovações da nova legislação, em especial 
as facilidades que ela introduz nas ações de regularização das propriedades

14 capacitações INFORMATIVO AMFRI # 16  l  DEZEMBRO / 2018

BUSCA ATIVA ESCOLAR

»  As capacitações aconteceram  nas 
Associações de Municípios de Santa Catarina, 
com a promoção da FECAM e Caixa

Técnicos participam de Ciclo
do Orçamento Geral da União  

No dia 31 de outubro, dirigentes municipais 
de educação, equipes de monitoramento e avali-
ação dos PMEs, o GT dos Coordenadores Peda-
gógicos e profissionais que atuam com o Censo 
Escolar se reuniram. O encontro teve o intuito de 
subsidiar o desenvolvimento de ações territoria-
is na perspectiva de promover a Busca Ativa para 
identificar estudantes fora da escola, conforme 
determinam várias metas e estratégias dos Planos 
de Educação.

Os participantes conheceram o software 
Busca Ativa Escolar que é uma plataforma gratu-
ita para ajudar os municípios a combater a exclu-

CONTRATOS DE REPASSE

»  O palestrante que participou da concepção da nova lei e atua na área 
de forma inovadora demostrou total domínio do conteúdo

são escolar. A ferramenta foi desenvolvida pelo 
Fundo das Nações Unidas para a Infância 
(UNICEF) em parceria com a União Nacional 
dos Dirigentes Municipais de Educação (Undi-
me), o Colegiado Nacional de Gestores Munici-
pais de Assistência Social (Congemas) e o Insti-
tuto TIM.

»  Participantes conheceram ferramenta das 
Nações Unidades para  combater a evasão escolar. 



» Ações possibilitam construir um planejamento
estratégico na questão ambiental muito melhor e
promovem celeridade nos processos da área.

A AMFRI por meio do seu Colegiado 
de Gestores de Comunicação Social (Co-
gecom) promoveu gratuitamente em 
23/7, uma roda de conversa voltada as 
Condutas Vedadas em Período Eleitoral. 
O evento conduzido pelo especialista em 
direito eleitoral Dr. Luiz Eduardo Pecci-
nin foi considerado um sucesso lotando 
o auditório da Prefeitura de Navegantes.

O encontro teve como objetivo trazer 
esclarecimentos principalmente quanto 
às divulgações em sites oficiais, redes 

Técnicos e Colegiado do Meio 
Ambiente debatem gestão florestal 

Roda de conversa
aborda condutas
vedadas em 
período eleitoral

COMUNICAÇÃO

a tarde de 21 de setembro, Nassessores, procuradores jurí-
dicos e integrantes do Colegia-

do de Meio Ambiente, estiveram reuni-
dos na sede da AMFRI para tratar sobre a 
Gestão Florestal. Entre as deliberações, 
resolveram criar um grupo de trabalho 
com o objetivo de tratar dos Planos Muni-
cipais de Conservação e Recuperação da 
Mata Atlântica, além de produzir um pare-
cer jurídico que foi posteriormente apre-
sentado na assembleia dos prefeitos da 
FECAM.

O engenheiro ambiental da AMFRI, 
Leandro Freitas, destaca que o encontro 
foi muito produtivo, pois, “a autonomia 

dos municípios não só na gestão flores-
tal, mas como na gestão ambiental muni-
cipal como um todo possibilita que o 
mesmo consiga trabalhar nas suas espe-
cificidades e prioridades”.

Em outra reunião do Colegiado de 
Secretários Municipais de Meio Ambien-
te da AMFRI esta realizada em 30/8, vári-
os temas relevantes pertinentes à área 
estiveram em pauta. Entre eles a apre-
sentação via web conferência da Associ-
ação Nacional de Órgãos Municipais de 
Meio Ambiente (ANAMMA), realizada 
pelo Secretário de Meio Ambiente de Ita-
poá e Diretor Nacional da entidade, 
Ricardo Ribeiro Haponiuk.

AUTONOMIA
Como resultado, grupo de trabalho produz um parecer jurídico sobre 
os planos municipais de conservação e recuperação da Mata Atlântica
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sociais e eventos, de candidatos que con-
correram às eleições. O palestrante 
ainda explicou quais as consequências e 
implicações que improbidades podem 
trazer aos agentes e órgãos públicos.

“Foi um momento muito proveitoso 
onde o palestrante mostrou total domí-
nio do assunto, trazendo vários exem-
plos para cada conduta vedada e sanan-
do nossas dúvidas”, comentou o diretor 
de comunicação de Bombinhas, Raul Rei-
nhardt Filho.

As capacitações gratuitas oferecidas 
pela AMFRI aos Municípios da região do 
Vale Rio Itajaí geraram uma economia de 
R$ 355 mil. Os cálculos para chegar a este 
resultado, são baseados na economia 
dos integrantes com o pagamento de 
taxas de inscrição. O valor mínimo esti-
mado por participante foi de R$ 250,00, 
ao qual, órgãos, como a FECAM, por 
meio da Escola de Gestão Pública Muni-

cipal, arrecadam por pessoa.No período 
de fevereiro até dezembro de 2018 
foram realizados pela entidade 18 even-
tos, chegando a uma participação total 
de 1.413 pessoas. A AMFRI promoveu cur-
sos gratuitos nas áreas de Educação, 
Assistência Social, Comunicação, Saú-
de, Contadoria, Controle Interno, Cultu-
ra, Desenvolvimento Urbano, Gestão de 
Convênios e Captação de Recursos.

Cursos geram economia de 353 mil 

RESULTADO

Conselheiros do
FUNDEB concluem
capacitação 

EDUCAÇÃO

O programa de Formação para Con-
selheiros Municipais do FUNDEB - Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação aconteceu 
durante o segundo semestre. A capacita-
ção foi realizada a partir da solicitação 
dos próprios conselheiros dos municípios 
da região, ao Colegiado de Secretários de 
Educação da AMFRI, que prontamente 
atendeu e desenvolveu a formação 
durante o ano de 2018.

Quatro representantes de cada Con-
selho mais um técnico de cada município 
participaram da formação que se desen-
volveu em quatro momentos. Todos os 
encontros tiveram o intuito de fazer 
esclarecimentos legais e técnicos a res-
peito do FUNDEB, a partir da legislação 
específica, da aplicabilidade dos recur-
sos, da prestação de contas, do controle 
social e das regras contábeis gerais.

» Formação contou com representação de
100% dos municípios nos quatro encontros, 
envolvendo mais de 50 pessoas

» Assessores de comunicação, jurídicos e 
profissionais envolvidos com cerimonial de
eventos dos municípios da AMFRI participaram



Evento realizado em Nova Veneza teve como objetivo capacitar 
gestores e técnicos em áreas como gestão e assistência farmacêutica69ª EDIÇÃO

m 30/11 foi concluída a 69ª edição do Congresso de ESecretarias Municipais de Saúde de Santa Catarina. O 
evento estadual realizado na cidade de Nova Veneza ini-

ciou no dia 28 e contou presença de representantes do Consór-
cio Intermunicipal de Saúde da AMFRI – CIS/AMFRI e da CIR (Co-
missão Intergestora Regional de Saúde) da Foz do Rio Itajaí.

Entre eles, estiveram representando a região da AMFRI, 
Juliana (Luiz Alves), Antonio (Bombinhas), Regiane (Penha), 
Marcelo (Itajaí), Lucas (Ilhota), Marlene (Bombinhas), Karen 
(Luiz Alves), Elizama (Camboriú), Caroline (Penha), Jainara 
(Porto Belo), Elaine (Porto Belo) e Jacqueline (CIS/AMFRI).

O objetivo do congresso foi gerar discussão e capacitação 
dos gestores e técnicos municipais nas áreas e instrumentos 
de gestão, assistência farmacêutica, atenção básica e regio-
nalização. O evento foi organizado pelo COSEMS, com apoio 
da Prefeitura de Nova Veneza.

PRIORIDADE

O foco da assembleia de prefeitos realizada 
em 7/12 foram às discussões sobre o remaneja-
mento dos hospitais, cirurgias e filas de espera 
da região. A Comissão Intergestora Regional 
(CIR-Itajaí) fez a apresentação a pedido da soli-
citação dos prefeitos feita na assembleia de 
novembro.

Juliana Wust, coordenadora da CIR e secretá-
ria de saúde de Luiz Alves, destacou que a apre-
sentação foi muito válida porque conseguiram 
passar a ideia de que é preciso incentivo hospi-
talar e evoluir na área. O Deputado Estadual elei-
to Onir Mocellin que acompanhou o encontro 
acrescentou que é perceptível que a região está 
desassistida em relação à saúde no estado, prin-
cipalmente pela falta de representantes políti-
cos da região nos últimos anos e que esperam 
reverter essa situação. “Tivemos um diagnósti-
co geral das secretarias de saúde de toda AMFRI 
e vamos ter que trabalhar buscando soluções 
para nossos problemas”, completou Mocellin.

Prefeitos e gestores 
debatem hospitais e
filas de espera
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Região participa de congresso 
estadual de secretarias de saúde

Representantes dos municípios da 
AMFRI e de todo o Vale do Itajaí, esti-
veram em Blumenau em 8 de outu-
bro, para uma roda de conversa 
sobre o financiamento da política de 
saúde. A palestrante foi Carla Estefâ-
nia Albert, doutora em Psicologia 
Social, mestre em Economia do 
Desenvolvimento e administradora.

Além de participarem represen-
tantes dos municípios da AMFRI, esti-
veram presentes representando a 
própria associação, o contador Jean 
Carlos Coelho, o assessor em proje-
tos e convênios, Roberto Albertino 
de Souza, e   a gerente de Saúde do 
CIS-AMFRI, Jacqueline Mirtes Alves 
da Silva.

PARTICIPAÇÃO

Evento em Blumenau aborda 
financiamento da política de saúde

» O evento realizado na sede da AMMVI 
foi promovido pela FECAM juntamente
com a Confederação Nacional dos Municípios

» Mais de 400 gestores e técnicos participaram dos três dias do evento

» Mudar fórmula de cálculo do Ministério da 
Saúde foi um consenso da assembleia

O Consórcio Público Intermunicipal 
de Saúde CIS-AMFRI se configura em 
uma união de esforços entre os Muni-
cípios, para tratar de interesses em 
comum e realizar ações conjuntas, ele-
vando a qualidade dos serviços públi-
cos prestados à população. São firma-
dos através de credenciamentos e tem 
como objetivo a prestação de serviços à 

DESEMPENHO

Consórcio realiza mais de 27 mil
procedimentos no ano de 2018

comunidade. Neste ano, os atendimen-
tos via CIS-AMFRI tiveram um salto de 
6.596 a mais que em 2017, totalizando 
27.063. Assim de janeiro a dezembro 
foram realizados mais de 27 mil procedi-
mentos, em várias áreas da saúde, como: 
consultas, exames de imagem, fonoau-
diologia, fisioterapia, exames laboratóri-
os, entre outros.



PROTEÇÃO
Quase 100 profissionais participaram da formação que teve como
objetivo promover reflexões e mudança na atuação dos profissionais
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Em 23/7, o auditório da AMFRI recebeu 
uma roda de conversa que tratou sobre o 
documento Orientações Técnicas do Conse-
lho Tutelar. O Promotor de Justiça e Coorde-
nador do Centro de Apoio à Infância e 
Juventude do Ministério Público/SC, Dr. 
João Luiz de Carvalho Botega, foi o respon-
sável por coordenar as atividades.

O documento é fruto de um trabalho inte-
rinstitucional e interdisciplinar, construído 
com o intuito de subsidiar ações dos atores 
do Sistema de Garantia, de modo que possa 
haver consenso nas relações com o Conse-
lho Tutelar.

A presidente do Colegiado de Secretári-
os Municipais de Assistência Social, Rosi Vol-
tolini, conta que o momento foi muito rico 
principalmente pelo promotor ter muita 
propriedade e conhecimento.

Concluída capacitação continuada 
sobre trabalho social no SUAS

AMFRI participa de 20º encontro
CONGEMAS

Região promove roda de conversa

CONSELHO TUTELAR

o dia 1º/10 aconteceu a última Netapa da capacitação “Trabalho 
social no Suas: proteção no 

campo das relações”. Assistentes socia-
is, psicólogas, pedagogos e demais 
representantes das outras categorias, 
que integram o Sistema Único de Assis-
tência Social (Suas) nos municípios da 
região concluíram a formação continua-
da iniciada em março.

Exatamente 96 profissionais estive-
ram envolvidos na formação que foi uma 
demanda apresentada pela categoria. foi 
conduzida pelas consultoras Abigail Tor-
res e Stela Ferreira, da empresa contrata-
da pela AMFRI, a Vira e Mexe Desenvolvi-
mento de Equipes.

“Consideramos que alcançamos nos-

sos objetivos centrais de impactar no coti-
diano de forma que estimule a reflexão, 
repensar e replanejar a intervenção. Para 
nós fica um sentimento de muita gratidão 

A fim de promover um dialogo entre 
os Conselhos Municipais de Assistência 
Social (CMAS), a partir do conhecimento 
sobre a Política de Assistência Social e do 
SUS, foi realizada em 12/9 uma roda de 
conversa.

Segundo a assistente social da 
AMFRI, Neuza Bottega, “encontros 

como este permitem a troca de expe-
riência e aprendizado entre os conse-
lheiros e são muito produtivos, pois as 
orientações repassadas empoderam o 
exercício da atividade”. A roda de con-
versa foi promovida pelo Colegiado de 
Assistência Social da AMFRI em parce-
ria com a FECAM e o CEAS.

TROCA DE EXPERIÊNCIAS

O  X X  E n c o n t r o  N a c i o n a l  d o 
CONGEMAS (Colegiado Nacional de Ges-
tores Municipais de Assistência Social) foi 
realizado de 30/07 até o dia 1/08, em Belo 
Horizonte (MG). Esta edição do evento con-
tou com o tema: “Os desafios à universa-
lização do SUAS na conjuntura atual”.

Foram três dias de programação exten-
sa e variada, com oficinas, painéis, debates, 
e mesas redondas.  O objetivo foi fomentar 
e estimular o aprimoramento e fortaleci-
mento da gestão municipal do SUAS, por 
meio de parceria com o Colegiado de Ges-
tores, promovendo a mobilização, arti-
culação, orientação e apoio aos envolvi-
dos com a  Assistência Social.

pela entrega dos profissionais , uma parti-
cipação sempre muito comprometida o 
processo, e a AMFRI por essa oportunida-
de”, destacou Abigail.

Gestores recebem
orientações técnicas

» A capacitação foi uma promoção da AMFRI e de seu Colegiado de Assistência Social

» A Foz do Rio Itajaí foi representada por 
gestores da área de seus  municípios de 
Ilhota, Porto Belo, Navegantes, Itapema 
e a assistente social da AMFRI

» Mais de 40 conselheiros e gestores públicos da região da AMFRI participaram

» A promoção do evento foi da AMFRI 
por meio do seu Colegiado da área



Mais de 260 participam
da etapa regional 

HABITAÇÃO
Gestores e técnicos da área puderam estudar detalhes do programa
que viabiliza a escritura de propriedade aos catarinense de baixa renda
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» O secretário executivo da SST/SC Amarildo 
Luiz Gaio, e  equipe, conduziram a apresentação

urante o semestre, o Colegia-Ddo de Secretários e Técnicos 
Municipais de Habitação pros-

seguiu com os estudos sobre a Lei de 
Regularização Fundiária. No dia 21/8, 
AMFRI, Federação Catarinense de Muni-
cípios (FECAM) e a Secretaria de Estado 
da Assistência Social, Trabalho e Habi-
tação - SST/SC promoveram uma apre-
sentação sobre o Programa Estadual de 
Regularização Fundiária (REURB-SC).

O Programa viabiliza a escritu-
ra/título de propriedade aos catarinen-
ses em situação de risco ou baixa ren-
da. A iniciativa pretende fomentar o 
crescimento urbano ordenado, a 
melhoria da infraestrutura e o aumen-
to das receitas dos municípios com a 

futura incidência do IPTU e ITBI. Tam-
bém objetiva a redução no tempo de 
espera para obtenção da escritura por 
parte do beneficiário. A partir de ago-

Região conhece programa estadual
de regularização fundiária

XVIII CICLO DE ESTUDOS

A região da AMFRI se mostrou 
muito participativa tendo mais de 
260 agentes públicos atentos ao 
evento realizado durante todo o dia 
4 de julho, no Hotel 101, em Itajaí. 

ra, os municípios catarinenses terão a 
oportunidade de se conveniar com o 
Estado através da FECAM que viabili-
zou os termos de cooperação.

» Evento contou com a presença de equipes 
técnicas das prefeituras da região

Festa da cultura 
açoriana acontece
em Porto Belo

25º AÇOR

O 25º AÇOR aconteceu na Praça da Bandei-
ra em Porto Belo, nos dias 16, 17 e 18 de novem-
bro. O evento aberto ao público com entrada 
gratuita, contou com mais de 40 atrações cultu-
rais e exposições de artesanatos de diferentes 
cidades catarinenses.  O Colegiado de Cultura 
da AMFRI e o Consórcio Intermunicipal de Turis-
mo Costa Verde e Mar também estiveram 
representando a região com a divulgação do 
roteiro cultural. 

A promoção foi da Prefeitura de Porto Belo 
e sua Fundação de Cultura, contando com o 
apoio da AMFRI e as Instituições de Cultura das 
prefeituras que a compõem. A presidente da 
Fundação da Cultura de Porto Belo e Presidente 
do Colegiado de Cultura da associação, Cristiani 
de Jesus, destaca que foi uma honra para o muni-
cípio sediar a festa em 2018, resgatando assim a 
cultura dos colonizadores açorianos não ape-
nas no Município, mas em toda a região.

Uma das inovações da edição de 
2018 foi à abordagem sobre o con-
trole exercido pelo Tribunal sobre a 
adequação dos orçamentos aos Pla-
n o s  M u n i c i p a i s  d e  E d u c a ç ã o 
(PMEs).

O presidente da Corte de Con-
tas do TCE/SC e conselheiro Dado 
Cherem, junto ao presidente da 
AMFRI, Élcio Kuhnen estiveram nas 
salas de aula para dar boas-vindas 
aos participantes. “O ciclo é muito 
importante para a legalidade da ges-
tão e para a eficiência da adminis-
tração pública”, destacou o presi-
dente da AMFRI, Élcio Kuhnen.

O XVIII Ciclo de Estudos de Con-
trole Público da Administração Muni-
cipal buscou aproximar o órgão fisca-
lizador daqueles que aplicam o 
dinheiro público, por meio da disse-
minação de boas práticas voltadas ao 
aperfeiçoamento da gestão. De 4 a 
31 de julho, foram realizadas 11 eta-
pas regionais, capacitando gestores 
que atuam nas áreas de contabilida-
de e controle interno, atos de pessoal 
e licitações e contratos.

» Organização foi do Instituto de 
Contas do TCE/SC (Icon), apoio da 
Fecam e União dos Vereadores de 
Santa Catarina (Uvesc), etapa con-
tou com a parceria da AMFRI

» Colegiado de Cultura e Citmar participaram do 
evento com um stand e divulgando o roteiro cultural



Instituto Ideal e Fecam apresentam
o projeto Municípios Solares

SUSTENTÁVEL
Iniciativa tem como objetivo estimular a adoção de alternativas
energéticas com a instalação de placas e usinas solares 
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proposta do projeto é incentivar os Amunicípios a investirem em placas e 
usinas solares e, em médio prazo, eco-

nomizarem nas despesas com a conta de luz e 
valorizarem a tecnologia sustentável. O 
desenvolvimento do projeto é por conta do 
IDEAL - Instituto para o Desenvolvimento de 
Energias Alternativas na América Latina em 
parceria com a FECAM.

O presidente do Instituto IDEAL, Mauro 
Passos, apresentou aos gestores a proposta 
que pretende mostrar a viabilidade, definir 
custos e locais de instalação dos painéis sola-
res com a possibilidade de usá-las em escolas, 
ginásios, estádios e prédios públicos, por 
exemplo. A FECAM ainda compartilha a ideia 
de que prefeitos podem eliminar despesas no 
município e incorporar equipamentos ao 
patrimônio público com eficiência. “Trata de 
um assunto importante para o nosso futuro 
gerando com que a população se comprome-
ta com uma energia mais sustentável”.

Com a participação de gestores muni-
cipais, técnicos, e empresários, o Semi-
nário Regional sobre Soluções Integradas 
para Cidades Inteligentes aconteceu na 
sede da AMFRI no dia 12 de novembro. O 
evento contou com importantes pales-
tras e foi realizado pela AMFRI e 

Seminário aborda 
alternativas para 
cidades inteligentes 

SOLUÇÕES INTEGRADAS

Representantes da AMFRI
participam de eventos estaduais

GMCs & ENGENHARIA

Mais de 300 profissionais, entre gesto-
res de convênios, engenheiros e arquite-
tos que atuam nos setores de captação 
de recursos e execução de obras públicas, 
a maioria de prefeituras catarinenses, 
debateram sobre os desafios e atuação 
profissional nas áreas envolvidas.  Repre-
sentando a AMFRI, estiveram participan-
do, o assessor em projetos e convênios, 
Roberto de Souza, e o engenheiro civil 

Rubens Adriano Kinaipp. 
Promovidos pela FECAM, o IV Encon-

tro Estadual de Gestores Municipais de 
Convênios e II Seminário Catarinense de 
Engenharia e Arquitetura no Setor Públi-
co foram realizados de 14 a 16 de agosto, 
em Florianópolis. O encontro teve como 
objetivo consolidar e aperfeiçoar o traba-
lho dos profissionais sobre práticas da 
transferência voluntária de recursos das 

esferas federal e estadual, e buscar 
métodos e técnicas que aperfeiçoem a 
prática frente à captação de recursos e 
no gerenciamento de convênios.

»  Engenheiro e assessor da AMFRI com a 
palestrante Leila Navarro no evento

ADR/Itajaí - Agência de Desenvolvimen-
to Regional de Itajaí.

Para o presidente do Instituto Brasil-
China de Desenvolvimento, Intercâmbio 
e Comércio Exterior, Ruben Moratório 
Trulla, o “evento foi muito especial, por-

» Integraram a abertura, o Presidente da AMFRI, Elcio Kuhnen, o secretário executivo 
da ADR/Itajaí, Fredolino Alfredo Bento, e representantes do Instituto Brasil-China

» Em 21 de agosto, um novo projeto sustentável foi  apresentado no auditório da AMFRI

que mostrou possibilidades muito impor-
tantes principalmente em projetos neces-
sários hoje para os municípios, governo do 
Estado e também empresários, e ainda 
evidenciou que há viabilidade de financia-
mentos e investimentos importantes”.



Para unificar legislação, GT estuda principalmente sobre as leis municipais já existentes

» A reunião iniciou com a apresentação dos membros do GT, 
seguida por relato da situação dos planos em cada município

Definadas ações pedagógicas 
para implementação de projeto

grupo de trabalho que Otrata sobre os Planos 
Municipais de Conserva-

ção e Recuperação da Mata Atlânti-
ca (PMMA) das cidades da AMFRI 
esteve reunido em 10 de outubro. 
Na sede da associação, os repre-
sentantes municipais definiram 
que irão solicitar a prorrogação de 
prazo para elaboração dos Planos e 
verificarão as possibilidades de par-
cerias e realizações de eventos, 
entre outras ações importantes da 

área.
Todos destacaram a importância 

do GT, visto que o Grupo possibilita 
a troca de experiências e ideias 
entre os técnicos dos municípios 
envolvidos com o Plano, permitin-
do realizar um debate mais aguça-
do nos temas envolvidos. Além dis-
so, o GT tem um importante papel 
ao oportunizar aos municípios a ela-
boração de projetos, programas e 
ações em conjunto e a busca de solu-
ções consorciadas.

Grupo avalia andamento dos planos 
de conservação e recuperação 

TURISMO NAS ESCOLAS

O GT dos Coordenadores Peda-
gógicos esteve reunido em 4 de outu-
bro, para fazer definições sobre o pro-

Nutricionistas reiteram
importância de 
alimentos saudáveis

NAS ESCOLAS

A primeira reunião do Grupo de Trabalho 
(GT) composto por nutricionistas ligadas a 
área da educação das prefeituras da região foi 
realizada em 23/8 e teve como pauta à elabo-
ração do plano de trabalho, a definição de cro-
nograma de atividades e o estabelecimento 
dos objetivos e das linhas gerais de atuação do 
GT de Nutricionistas. A partir de lá, o novo 
grupo realizou encontros mensais na sede da 
associação.

No dia 21 de outubro foi comemorado o 
Dia Nacional da Alimentação na Escola. Para 
marcar a data e destacar, ainda mais, a impor-
tância de se consumir alimentos saudáveis, as 
unidades escolares dos municípios da região, 
juntamente com as nutricionistas, divulgaram 
informações sobre o tema. Esta foi uma das 
ações que contou com o apoio do Grupo de Tra-
balho de Nutricionistas da AMFRI.

jeto de educação e turismo da AMFRI. 
Preliminarmente, o grupo aprovou 
uma estrutura geral na elaboração do 
projeto para todos os municípios, 
incluindo a justificativa, os objetivos, a 
carga horária e as temáticas regionais.

As temáticas locais ainda serão 
elaboradas pelos municípios. As Pro-
postas de Atividades de Culminância 
do Projeto citadas foram: Concurso 
de fotografias sobre os locais turísti-
cos de cada município; Produção de 
vídeos com os estudantes; Criação de 
um banco regional de informações 
turísticas; e Produção de cartilha para 
orientar os turistas.

» Zelando pela saúde de crianças e adolescentes, 
novo grupo de trabalho da AMFRI formado por 
nutricionistas iniciou suas atividades neste semestre

» AMFRI sediou encontros no semestre
entre coordenadores pedagógicos

Veterinários estudam unificação

LEI DO SIM

Em 26 de novembro, foi realizada 
mais uma das reuniões do Grupo de Tra-
balho dos Médicos Veterinários dos muni-
cípios da região.  O encontro teve como 
objetivo prosseguir os debates a respeito 
da Lei do Sistema de Inspeção Municipal 
(SIM).

Este GT foi criado no intuito de 
consolidar uma harmonização e 
padronização dos procedimentos 
do Sistema de Inspeção Municipal 
constituindo em subsídios que pode-
rão auxiliar no trabalho dos órgãos e 
entidades públicas da região.

MATA ATLÂNTICA
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Novo GT facilitará ações conjuntas da área e oportunizará o 
aperfeiçoamento dos técnicos por meio da troca de experiências



Professores do ensino fundamental 
conhecem ‘Turismo na Escola’

NOVO PROJETO
Em encontro realizado em novembro, educadores foram 
apresentados à proposta de incluir temática no currículo escolar 
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projeto que tem como Oobjetivo implementar 
ações político-pedagó-

gicas para a inclusão da temática 
do turismo no currículo do Ensino 
Fundamental nas Redes Munici-
pais de Ensino da região teve 
mais uma fase realizada. O 
encontro desta vez em 6/11 opor-
tunizou que professores que 
atuam no quinto ano do Ensino 
Fundamental e diretores de esco-
las conhecessem o Projeto Turis-
mo nas Escolas.

Também foram apresenta-
dos os motivos e encaminha-
mentos para a elaboração da 

Os GMCs dos municípios da AMFRI fize-
ram uma capacitação sobre o SIGEF – Siste-
ma Integrado de Planejamento e Gestão Fis-
cal – Módulo Transferências. Na etapa reali-
zada em 6/9, na sede da AMMVI, em Blume-

GMCs da AMFRI participam de curso
SIGEF

Comitê do Rio Itajaí e Fundação Piava
definem estratégias e planos de ação

PLANEJAMENTO

Na tarde de 4 de setembro foi realizada na 
sede da AMFRI uma reunião do Comitê de 
Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Ita-
jaí e da Fundação Agência de Água do Vale do Ita-
jaí (Fundação Piava). 

Este encontro teve como objetivo a continui-
dade na elaboração do Planejamento Estratégi-
co Comunicativo. A especialista em gestão de 
recursos hídricos e em gestão de risco de desas-
tres, Beate Frank, conduziu as atividades. Entre 
elas, foram revisadas as estratégias estabeleci-
das no encontro que aconteceu no início mesmo 
mês na prefeitura de Indaial, e elaborado cinco 
planos de ações com base nas mesmas.

temática, as questões gerais do 
turismo regional com destaque 
para aspectos conceituais, téc-
nicos, de abrangência econô-
mica e cultural. Integrantes dos 
Colegiados de Educação e 
Turismo, do Comitê Gestor, do 
GT de Coordenadores Pedagó-
gicos e Consórcio da Costa 
Verde & Mar (Citmar) também 
estiveram presentes durante 
todo o dia de evento.  O 
momento ainda agregou pro-
posições e encaminhamentos 
para a implantação do Turismo 
nas Escolas em forma de proje-
to piloto para 2019.

Secretários de Fazenda de 
várias regiões do estado esti-
veram reunidos em 20/8 na 
cidade de Bombinhas para a 
terceira reunião do Conselho 
de Órgãos Fazendários Muni-
cipais de Santa Catarina – 
CONFAZ-M. Na pauta,  a 
reforma tributária e os alvarás 
versus acessibilidade. Repre-
sentando a região estiveram 
integrantes do Colegiado de 
Fazenda da AMFRI e o coorde-
nador e contador da associa-
ção, Jean Carlos Coelho.

O presidente do CONFAZ-
M, secretário de Fazenda de 
Joinville Flávio Martins Alves, 
apresentou algumas propos-
tas que tramitam no Congres-
so em relação à Reforma Tri-
butária e que causam grande 
preocupação aos municípios. 
Este encontro aconteceu jun-
tamente com o 14º Congresso 
Catarinense de Secretários de 
Finanças, Contadores Públi-
cos e Controladores Internos 
Municipais. 

Conselho de 
Santa Catarina
se reúne 
na região

FAZENDA

» Cerca de 80 profissionais reuniram-se em evento 
realizado no auditório da Faculdade Avantis (BC)

» Comitê Gestor de Educação e Turismo definiu as ações 
e o cronograma de atividades para formulação do projeto

nau, participaram o assessor de projetos da 
AMFRI, Roberto de Souza, e os Gestores dos 
Municípios de Bombinhas, Ilhota, Navegan-
tes e Penha. Os demais municípios da AMFRI 
participaram da etapa em Florianópolis no 
dia 19/9.

O objetivo do curso foi aperfeiçoar o traba-
lho já desenvolvido pelos técnicos da adminis-
tração pública municipal, enfatizar as novas 
funcionalidades do sistema, esclarecer, e 
sanar dúvidas na operacionalização SIGEF. Os 
auditores técnicos da Secretaria de Estado da 
Fazenda são os responsáveis por conduzir as 
capacitações regionais.

» Como membro da população da bacia e do 
conselho curador da Fundação Piava, 
AMFRI foi representada por seu engenheiro 
ambiental, Leandro Freitas

» Gestores Municipais de Convênios da AMFRI
fizeram a capacitação em Blumenau



CITMAR participa de eventos

PRODUTO
Publicação elaborada pelo Sebrae/SC em parceria com o Consórcio
Intermunicipal de Turismo visa estimular o segmento na região
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ublicado no final de julho, o  Guia Pde Turismo Náutico Costa Verde & 
Mar já pode também ser acessado 

pela internet no site da Costa Verde & Mar. 
Realizado pelo Sebrae/SC, junto com Con-
sórcio Intermunicipal de Turismo Costa 
Verde e Mar, a publicação tem o objetivo 
de impulsionar e desenvolver a indústria 
náutica e o turismo catarinense. O estí-
mulo ao público final visa motivar o consu-
mo apoiando micro e pequenas empresas 
da região. Todas as informações foram 

levantadas  junto às as empresas.
A seleção de empresas citadas na 

publicação foi feita com base em critérios 
editoriais, sem vínculo comercial. Os 
dados (sites e telefones para contato) 
foram verificados e atualizados direta-
mente com os prestadores de serviços 
que se responsabilizaram pela veracidade 
das informações fornecidas. No Guia é 
possível conhecer as principais áreas para 
mergulho, pesca e prática de esportes 
náuticos na região.

Guia do turismo náutico
está disponível online

COSTA VERDE & MAR

Atento às possibilidades de 
fomentar o turismo local ao se apro-
ximar do público de diferentes par-
tes do Brasil e Exterior, o CITMAR 
participou de diversas feiras e even-

Encontro do trade
aproxima clientes e 
fornecedores

SESSÃO DE NEGÓCIOS

Integrantes do trade turístico da 
Costa Verde & Mar ganharam mais uma 
oportunidade de aproximação de novos 
clientes e fornecedores nas áreas de turis-
mo e tecnologia. No dia 18/10 foi realiza-
da a 4ª edição da Sessão de Negócios, que 
visou ampliar a rede de relacionamento, 
aprimorar o networking e auxiliar na reali-
zação de novos negócios. O evento gratu-
ito aconteceu em Balneário Camboriú, 
com cerca de 90 profissionais de empre-
sas e fornecedores.

Prática já consagrada na Costa Verde 
& Mar, a Sessão de Negócios permite apre-
sentação igualitária de todos os partici-
pantes. A metodologia precisa delimita 
horários e materiais de divulgação idênti-
cos a todos os envolvidos. Organizada 
através da parceria do Consórcio Intermu-
nicipal de Turismo e o Sebrae/SC, a Sessão 
de Negócios faz parte do Projeto Destino 
Turístico Inteligente que estimula a utili-
zação dos meios tecnológicos para apro-
ximar empresas e visitantes.

tos, alguns deles em parceria com a 
Santur (Santa Catarina Turismo S/A). 
Conheça os locais em que a região 
esteve representada no segundo 
semestre de 2018.

» Acesse o Guia Náutico em costaverdemar.com.br

AMUNESC conhece Consórcio
INTEGRAÇÃO

Representantes da região da Associ-
ação dos Municípios do Nordeste de 
Santa Catarina – Amunesc estiveram na 
sede da AMFRI, na manhã de 6 de julho. O 
objetivo foi conhecer a estrutura e como 
funciona o Consórcio Intermunicipal de 
Turismo Costa Verde & Mar que é referên-
cia em organização regional do setor.

Vanderson Soares, secretário exe-
cutivo da Amunesc e Jamille Machado 

Douat, gerente de turismo e lazer da Pre-
feitura de São Francisco do Sul, se reuni-
ram com a assessora técnica do CITMAR 
e coordenadora do Colegiado de Turismo 
da AMFRI, Vivian Floriani.

O debate circundou nas necessida-
des operacionais, humanas e financeiras 
que são necessárias a um consórcio de 
turismo, bem como a importância da 
integração entre os municípios.

JULHO
31 Meeting Brasil: Montevideo + Embaixada  Montevideo – Uruguai
27 a 3/08 6ª Etapa do Visite BC e Região: Press Trip Nacional Região da AMFRI

AGOSTO 
02 Meeting Brasil: Santiago + Embaixada  Santiago – Chile
03 e 04 22º AVIRRP    Ribeirão Preto – SP
07 Meeting Brasil: Lima + Embaixada  Lima – Peru
09 Meeting Brasil: Bogotá + Embaixada  Bogotá – Colômbia
22 a 25 Pesca Trade & Mariner Boat Show 2018  São Paulo – SP
27 a 30 7ª Etapa do Visite BC e Região: 
 Montevideo, Santiago e Viña del Mar  Uruguai e Chile

SETEMBRO
03 a 06 7ª Etapa do Visite BC e Região: 
 Mendoza, Tucumán e Salta   Argentina
26 a 28 46º ABAV – Feira das Américas 2018  São Paulo – SP
29 a 2/10 9ª Etapa do Visite BC e Região: FIT Argentina Buenos Aires – Argentina

OUTUBRO 
04 8ª Etapa do Visite BC e Região: workshop ACAV Córdoba – Argentina
09 9ª Etapa do Visite BC e Região: workshop ARAV Rosário – Argentina
10 9ª Etapa do Visite BC e Região: workshop ASEAVYT Santa Fé - Argentina
19 a 21 Adventure Sports Fair    São Paulo – SP
23 10ª Etapa do Visite BC e Região: Bogotá  Bogotá – Colômbia
25 10ª Etapa do Visite BC e Região: Lima  Lima - Peru

NOVEMBRO  
08 a 11 29º Festival de Turismo de Gramado  Gramado – RS
26 a 30 11ª Etapa do Visite BC e Região: Press Trip Mercosul Região da AMFRI

» O evento gratuito aconteceu em Balneário
Camboriú, com cerca de 90 profissionais 
de empresas e fornecedores



Costa Verde & Mar é destaque 
em encontro nacional de rede

RECONHECIMENTO
O case ‘Costa Verde & Mar: um destino inteligente’ foi 
apresentado em São Paulo aos principais agentes do trade 

encontro nacional contou com Orepresentantes do MTur, Embra-
tur, Sebrae e órgãos estaduais de 

turismo na véspera da abertura da 46ª 
ABAV Expo Internacional do Turismo, em 
São Paulo. A secretária de turismo de Bal-
neário Piçarras e vice-presidente do Cole-
giado de Turismo da AMFRI, Susan Corrêa, 
e a assessora técnica do Consórcio Inter-
municipal de Turismo da Costa Verde & Mar 
(CITMAR), Vivian Floriani, apresentaram o 
case Costa Verde & Mar: um destino turísti-
co inteligente.

Os municípios da região estão consa-
grados como um dos principais destinos 
turísticos brasileiros. A cada ano, o núme-
ro de visitantes aumenta, assim como a  
qualificação da região, a oferta de servi-
ços e adequação de atrativos. Uma alter-
nativa para ampliar ainda mais este estí-
mulo ao turismo regional é o Tour de 
Experiência. A iniciativa propõe aos visi-
tantes a vivência do cotidiano dos mora-
dores, as tradições e a cultura das áreas 
visitadas.

Região faz lançamento do Projeto Tour de Experiências
INOVAÇÃO

Profissionais fazem missão técnica
focada no turismo inteligente

ESPANHA

Atentos às novas tecnologias, o 
Sebrae e a Costa Verde & Mar vêm tratan-
do do assunto com importante detalha-
mento. Além das implantações recentes - 
que incluíram os beacons (dispositivo tec-
nológico que se comunica com os smart-

Outros destinos que estão investindo 
em destino inteligente turístico também 
apresentaram projetos no 7º Encontro 
Nacional da Rede de Inteligência de Mer-
cado no Turismo (RIMT). A RIMT é um 
ambiente virtual de compartilhamento, 
discussão e integração de informações e 
estratégias de promoção do mercado 
turístico, formado por representantes do 
Ministério do Turismo, Embratur, Sebrae, 
órgãos estaduais de turismo e parceiros 
da área de marketing do mercado nacio-
nal de viagens.

O projeto Tour de Experiências Costa 
Verde & Mar foi lançado oficialmente na 
noite do dia 18 de dezembro, no Balneá-
rio Shopping. Ele oferece aos visitantes 
da Costa Verde & Mar um diferencial, 
além de abrir um novo mercado consu-
midor que viaja em busca de ofertas. A 
proposta também é fruto da parceria 
entre o Sebrae/SC e o CITMAR. Gestores 
municipais, empresários, agentes recep-
tivos, imprensa, turistas e moradores par-
ticiparam do evento.
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No dia 26 de julho, o Colegiado de 
Secretários Municipais de Turismo da 
AMFRI junto aos representantes do Cit-
mar promoveram uma de suas reuniões 
mensais com a participação do vice-
presidente da Associação das Empresas 
de Transporte Turístico e fretamento de 
Santa Catarina (AETTUSC), Nilton 
Pacheco. Nilton explicou que o principal 
objetivo da associação é representar e 
defender os interesses de nossos associ-
ados junto aos órgãos públicos e regula-
mentadores do transporte de turismo e 
de fretamento.

» A ação inovadora “Conecte-se”, em parceria 
com o InovAmfri, foi reconhecido por aliar 
tecnologia, inovação e gestão na região turística

phones e passa informações detalhadas 
sobre os locais visitados), palestras de 
conscientização e até o reposicionamen-
to digital - agora representantes da região 
conheceram de perto o que vem sendo 
feito na Espanha, país entre os que mais 
se destacam na área em todo o planeta.

Um grupo de profissionais que inte-
gram a Costa Verde & Mar e o Sebrae esti-
veram entre os dias 19 e 28 de novembro 
nas cidades Madri, Valência e Barcelona 
para vivenciar como as regiões se torna-
ram referência em Destino Turístico Inteli-
gente. A intenção foi fomentar o conheci-
mento técnico que sirva como base para 
propostas futuras que englobem a região. 
Esta é uma discussão que vem sendo reali-
zada desde 2017 e foca na sustentabilidade 
do turismo, agregando valor e benefician-
do economicamente o setor e garantindo a 
boa experiência aos visitantes.

» Grupo foi composto por gestores e técnicos 
municipais de Turismo, prefeitos, e 
representantes da AMFRI, Citmar e Sebrae

Colegiado recebe
associação das
empresas de 
transporte turístico

AÇÕES 

» Representantes das instituições e empresas 
parceiras que compõem o Tour de Experiências



Rua Luiz Gonzaga, 1655
Bairro São Vicente, Itajaí - SC
CEP: 88.309-421

Bombinhas Camboriú Ilhota 

Itajaí Itapema Luiz Alves Navegantes Penha Porto Belo

Balneário 
Camboriu

(47) 3404-8000
AMFRI

Balneário 
Piçarras 

www.amfri.org.br

amfri@amfri.org.br
amfri.org

Nasce um novo consórcio. 
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