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&ENGENHARIA
ARQUITETURA

Somente no primeiro semestre de 2022 já foram 
entregues, pelo setor de engenharia e arquitetura 
da AMFRI, 104 projetos aos 11 municípios da 
região.

Esses projetos totalizam aproximadamente R$83 
milhões de custo de obra e geram uma economia 
de R$3,3 milhões na elaboração de projetos.

O Projeto de Mobilidade Integrada e 
Sustentável engloba três elementos: 
Sistema de Transporte Integrado da 
Região da AMFRI; Túnel Imerso ligando os 
Municípios de Itajaí e Navegantes e a 
Ações de Mobilidade Ativa na Orla Central 
da Praia de Balneário Camboriú.

PROMOBIS

INVESTIMENTOS
NA BR-101

A Costa Verde & Mar aplicou Pesquisa de 
Demanda Turística, com objetivo de identificar o 
perfil do turista que visita os municípios da 
região, medindo o grau de satisfação com a 
cidade e a estada. 

A região ainda teve espaço de destaque na BNT 
Mercosul, considerada uma das principais feiras 
do setor na América Latina.

CITMAR CIS-AMFRI

PESQUISA DE DEMANDA TURÍSTICA
E PARTICIPAÇÃO NA BNT

Projetando o FuturoProjetando o Futuro

CITMAR

AMFRI assume protagonismo 
para busca de investimentos 
na BR-101 visando solucionar 
problemas operacionais de 
travessia.
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Construção de novas escolas, reformas e 
ampliações nas unidades e gestão dos 
serviços administrativos e de manutenção. 
Serão contempladas 60 escolas de 
Educação Infantil na região.

PPP DA EDUCAÇÃO INFANTIL

amfri.org.br

Projetando o FuturoProjetando o Futuro

A finalidade do SISBI é permitir que produtos de 
origem animal de um Estado possam ser vendidos 
legalmente em outro. A estimativa é que em até dois 
anos, as empresas sediadas nos municípios da 
AMFRI possam comercializar produtos de origem 
animal e derivados para todo o Brasil.

SISBI

Testes de Glicemia, gravidez e dengue são 
algumas das aquisições.

O CIS-AMFRI retoma a realização dos 
Processos de compras na Modalidade de 
Pregão Eletrônico para fornecimento de 
medicamentos, testes e insumos para 
aquisição dos 11 municípios consorciados.

AÇÕES DO CIS-AMFRI

A AMFRI presta apoio técnico ao município 
de Itajaí, por meio da Secretaria de Turismo e 
Eventos, para a realização da The Ocean 
Race. Itajaí recebe o evento pela 4ª vez 
consecutiva e é a única cidade da américa 
latina a sediar a maior regata do planeta .

THE OCEAN RACE

Somos a Associação de Municípios de Santa Catarina 
mais seguida no Instagram.
Com uma nova proposta de mostrar todas as ações da AMFRI, dos 
consórcios e dos nossos onze municípios, geramos conteúdo diariamente 
em todas as nossas plataformas. Seguimos juntos projetando o futuro.
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