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LISTA DE SIGLAS
Agir: Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e 
Fiscalização de Serviços Públicos Municipais do Médio 
Vale do Itajaí

AMMVI: Associação dos Municípios do Médio Vale 
do Itajaí

APP: Área de Preservação Permanente

Celesc: Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.

Ciaps: Consórcio Intermunicipal de Atendimento 
Psicossocial

Cimvi: Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do 
Itajaí

Cisamvi: Consórcio Intermunicipal de Saúde do 
Médio Vale do Itajaí

CNM: Confederação Nacional de Municípios

Dnit: Departamento Nacional de Infraestrutura de 
Transportes

DOU: Diário Oficial da União

Epagri: Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão 
Rural de Santa Catarina

e-Sfinge: Sistema de Fiscalização Integrada de Gestão

ETS: Estudo Técnico Socioambiental

FCC: Fundação Catarinense de Cultura

Fecam: Federação Catarinense de Municípios

FNS: Fundo Nacional de Saúde

Fundeb: Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica 

Furb: Universidade Regional de Blumenau

ICMS: Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços

Imredd: Instituto Mediterrâneo de Risco para o Meio 
Ambiente e o Desenvolvimento Sustentável

IPM: Índice de Participação dos Municípios

IPTU: Imposto Predial e Territorial Urbano

ISS: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

ITBI: Imposto de Transmissão de Bens Imóveis

ITR: Imposto Territorial Rural

LC: Lei Complementar

LDO: Lei de Diretrizes Orçamentárias

LGPD: Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 

LOA: Lei Orçamentária Anual

MEG-Tr: Modelo de Excelência em Gestão das 
Transferências da União

MP: Medida Provisória

MPSC: Ministério Público de Santa Catarina

ODS: Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

PDDE: Programa Dinheiro Direito na Escola

PEC: Proposta de Emenda à Constituição

PL: Projeto de Lei

PLP: Projeto de Lei Complementar

PMMA:  Plano Municipal  de Conservação e 
Recuperação da Mata Atlântica

Pnae: Programa Nacional de Alimentação Escolar

Pnate: Programa Nacional de Transporte Escolar

PPA: Plano Plurianual

SAR: Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca de 
Santa Catarina

SDE: Desenvolvimento Econômico Sustentável de 
Santa Catarina

SDS: Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social 
de Santa Catarina

SEF: Secretaria de Estado da Fazenda

SES: Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina

SIGPC: Sistema de Gestão de Prestação de Contas

Simec: Sistema Integrado de Monitoramento 
Execução e Controle do Ministério da Educação

Siope: Sistema de Informações sobre Orçamentos 
Públicos em Educação

Siops: Sistema de Informações sobre Orçamentos 
Públicos em Saúde

STN: Secretaria do Tesouro Nacional

Suas: Sistema Único de Assistência Social

TCE/SC: Tribunal de Contas do Estado de Santa 
Catarina

UCA: Universidade Costa Azul

UTI: Unidade de Terapia Intensiva

VA: Valor Adicionado



MENSAGEM 
DO PRESIDENTE

O ano de 2020 foi sem igual na história da AMMVI, do Brasil e do mundo. Um ano sem precedentes e 
ímpar na luta pela vida. Vivenciamos uma pandemia que ceifou vidas, colapsou a saúde pública e abalou a 
economia. Problemas sociais tornaram-se maiores e urgentes. Inúmeros desafios surgiram e, unidos, 
fomos construindo dias mais esperançosos.

Olhando para o ano que passou, os prefeitos foram desafiados dia a dia a buscar medidas urgentes de 
salvaguarda da vida, manutenção da economia e eficiência da gestão pública. Foram incontáveis as horas 
de angústia, dúvida e preocupação. Mas também foram incontáveis os dias de superação, conquistas e 
acolhimento.

Com a AMMVI ao lado da gestão pública municipal, vencemos os desafios que foram surgindo e 
mantivemos a qualidade dos serviços públicos. Lutamos ao lado da população, dos profissionais de 
saúde, dos servidores públicos e de todos aqueles que levantaram a bandeira pela vida. Adaptamos 
rotinas, inovamos na forma de trabalho e repensamos nossas relações. 

Foram inúmeras reuniões, discussões, mobilizações, reivindicações, parcerias, levantamentos de dados, 
orientações aos prefeitos, instruções aos servidores públicos e trabalho integrado. Chegamos ao fim de 
2020 cientes que a pandemia vai durar algum tempo, que não podemos recuperar vidas perdidas, mas 
podemos restaurar a esperança, reforçar a prevenção e reconstruir cenários mais promissores a partir dos 
aprendizados adquiridos.

Finalizamos este ano ainda mais conscientes da importância do movimento municipalista, cientes do que 
precisamos melhorar e das batalhas que precisamos vencer, mas, além de tudo, carregamos a certeza que 
estamos no caminho certo e devemos prosseguir pela defesa dos municípios, por pautas que aprimorem 
as políticas públicas e por iniciativas em prol do desenvolvimento regional e da qualidade de vida da 
população.

Este relatório traz um resumo de nossas ações de 2020, reforça a importância do movimento 
municipalista e do quanto precisamos continuar firmes e unidos pelos municípios brasileiros.
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Matias Kohler
Presidente

Prefeito de Guabiruba



Municípios que compõem a AMMVI

 

SC

Constituída por 14 municípios, a Associação dos 
Municípios do Médio Vale do Itajaí (AMMVI) atua 
em defesa da autonomia e da integração dos 
municípios em conjunto com demais entidades 
que fazem parte do movimento municipalista 
brasileiro. Fundada em 2 de agosto de 1969, a 
Associação fortalece a gestão pública municipal e 
dá voz aos prefeitos.

Atuando como interlocutora dos municípios 
junto às esferas de governo e órgãos de controle, 
a AMMVI leva adiante as reivindicações dos 
gestores públicos, atua pelo aprimoramento das 
políticas públicas, capacita os servidores  
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AMMVI
públicos, orienta a administração municipal e 
representa os pleitos comuns em prol do 
desenvolvimento sustentável do Médio Vale do 
Itajaí.

Além disso, a entidade municia os gestores e 
servidores municipais com informações atuais e 
relevantes para a execução do trabalho diário nas 
várias áreas da administração pública, desenvolve 
ações com base nos colegiados setoriais e dá 
suporte para que os agentes públicos sejam 
protagonistas na construção de uma região 
promissora e com altos índices de qualidade de 
vida.

Conheça nossa história!
https://www.ammvi.org.br/cms/pagina/ver/codMapaItem/65304

Assessorar as administrações públicas municipais nas 
suas diversas áreas de atuação por meio da prestação 
de serviço e representatividade político-institucional, 
promovendo o desenvolvimento regional,  a 
cooperação intermunicipal e a modernização da 
gestão pública. 

MISSÃO VISÃO
Ser reconhecida como referência de associação de 
municípios no apoio e no assessoramento à 
ampliação da capacidade administrativa, econômica e 
soc ia l  dos  munic íp ios  e  na  promoção do 
desenvolvimento regional. 



VALORES
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Integração: atuar regionalmente e fomentar a integração dos municípios associados.
Cooperação: interagir com esferas de governo e entidades congêneres em prol dos interesses dos 
municípios.
Autonomia: atuação técnica apartidária, com vistas à manutenção da impessoalidade.
Comprometimento: agir com determinação para atingir e superar os resultados almejados.
Transparência: adotar processos claros e voltados à publicidade dos atos.
Sustentabilidade e responsabilidade social: agregar e fomentar iniciativas voltadas ao desenvolvimento 
sustentável e às causas sociais e ambientais que contribuem para a melhoria de vida dos cidadãos.
Moralidade:  agir conforme os preceitos éticos e em harmonia com as políticas internas.
Eficiência: perseguir a excelência nos processos e atividades com vistas à otimização de recursos.

ASSEMBLEIA DE PREFEITOS
A composição pluripartidária da entidade garante o equilíbrio das forças políticas regionais. Os prefeitos atuam 
em conjunto para preservar os interesses dos municípios junto aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.

A Assembleia Geral é o órgão soberano com função normativa e deliberativa, composta pelos prefeitos dos 14 
municípios associados à entidade. A Diretoria Executiva possui função dirigente e é auxiliada pela Secretaria 
Executiva. O Conselho Fiscal acompanha a execução dos recursos financeiros.

Presidente 2020
Prefeito de Guabiruba

MATIAS KOHLER

Jean Michel Grundmann
Vice-presidente de Políticas Públicas

Prefeito de Botuverá

José Luiz Colombi
Tesoureiro

Prefeito de Rodeio

Paulo Roberto Weiss

Prefeito de Apiúna
José Gerson Gonçalves

Prefeito de Ascurra
Lairton Antônio Possamai

Prefeito de Blumenau
Mário Hildebrandt

Prefeito de Brusque
Jonas Oscar Paegle

Prefeita de Doutor Pedrinho
Simoni Mercia Mesch Nones

Prefeito de Gaspar
Kleber Edson Wan-Dall

Prefeito de Indaial
André Luiz Moser

Prefeito de Pomerode
Ércio Kriek

Prefeito de Rio dos Cedros
Marildo Domingos Felippi

Prefeito de Timbó
Jorge Augusto Krüger 

Vice-presidente Institucional
Prefeito de Benedito Novo



O movimento municipalista trouxe resultados financeiros e mensuráveis aos municípios brasileiros em 2020. 
Dentre as conquistas, pode-se destacar:

Andamento das obras de duplicação da rodovia BR-470.

PEC 01/2020, que autorizou a transferência de recursos federais a Estados, Distrito Federal e Municípios mediante 
título de doação e emendas com finalidade de despesa definida.

Lei nº 14.017 – Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural, que transferiu recursos para a área da Cultura em 
aproximadamente R$ 5 milhões para a região do Médio Vale do Itajaí.

Os municípios catarinenses receberam mais de R$ 207 milhões do leilão de quatro blocos de petróleo realizado em 
novembro. 

Lei complementar nº 172, que autorizou Estados, Distrito Federal e Municípios a transferência de saldos financeiros 
remanescentes de exercícios anteriores, constantes de seus respectivos Fundos de Saúde, para a realização de 
ações e serviços públicos de saúde.

Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, que previu auxílio emergencial da União aos Municípios e 
Estados pela perda de arrecadação provocada pela pandemia. O pacote financeiro de auxílio emergencial 
repassou mais de R$ 125 bilhões para renegociação de obrigações com a União e bancos e, em especial em ações em 
saúde e assistência social.

Instituição, em caráter permanente, do Fundeb, que aumenta gradualmente a complementação da União para 
desenvolvimento da educação básica de 10% para 23%. 

PLP 170/2020, que dispôs sobre o padrão nacional de obrigação acessória do ISS e definiu quem são os tomadores 
dos serviços de planos de saúde, cartões de crédito e débito, consórcios e operações de arrendamento mercantil.

Transferência de R$ 13,8 bilhões aos Estados, Municípios e ao Distrito Federal para ações e serviços de saúde para o 
enfrentamento da emergência em saúde pública decorrente da Covid-19. 

Pactuação para recebimento de recursos extraordinários visando ao enfrentamento da pandemia em áreas como  
saúde, assistência social, cultura, educação e outras.

Repasse das emendas parlamentares impositivas pelo Governo do Estado.

Criação da Comissão Regional de Enfrentamento à Pandemia.

Consultoria para gestão de processos da educação.

Projeto regional de gestão de riscos e resiliência em parceria com instituições francesas.

Implementação da escuta especializada nos municípios.

Implementação do Núcleo de Educação Permanente do Suas na AMMVI.

Acompanhamento e auxílio aos municípios na elaboração e aprovação dos Planos Municipais da Mata Atlântica, 
importante instrumento que auxilia na conservação e recuperação de um dos biomas mais importantes do Brasil.

Aprovação de mais três Estudos Técnicos Socioambientais que possibilitam a regularização ambiental de imóveis 
que ocupam APP a partir de melhorias ambientais e regularização sanitária.

Revisão e aprovação dos Planos Municipais de Saneamento Básico.

Elaboração de proposta de gestão dos sistemas locais de esgotamento sanitário (fossa séptica e filtro anaeróbio).

Adesão ao Movimento Objetivos do Desenvolvimento Sustentável Santa Catarina.

Avanços no projeto Kochkäse e conquista na publicação da regulamentação estadual de comercialização do 
produto.

Lançamento da Cartilha Boas Práticas, reunindo as 15 experiências que concorreram ao Prêmio AMMVI de Boas 
Práticas Tributárias edição de 2019.

Estudo sobre ITR e viabilidade de os municípios da região conveniarem com a Receita Federal do Brasil para receber 
100% da receita. 

Ampliação dos leitos de UTI nos hospitais da região para enfrentamento à pandemia.  
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O município de Benedito Novo possui uma 
cooperação com a cidade romena de Alba Iulia, na 
qual a AMMVI tem sido parceira e participado de 
algumas ações voltadas ao desenvolvimento de 
cidades inteligentes, cultura, turismo e parcerias 
econômicas.

PARCERIAS 
INSTITUCIONAIS

Programa Europeu de 
Cooperação Urbana Internacional 

A AMMVI e o Distrito de Karlsruhe, na Alemanha, 
firmaram carta de intenção para cooperação 
temática com o objetivo de promover o 
intercâmbio de informações e conhecimentos, bem 
como o desenvolvimento de projetos nas áreas de 
mobilidade, tecnologia, infraestrutura, cultura, 
turismo e ODS. 

O distrito de Karlsruhe fica no estado de Baden-
Württemberg, é formado por 32 municípios e tem 
cerca de 442 mil habitantes. 

Cooperação com Distrito 
de Karlsruhe

Para tratar de ações voltadas à gestão de riscos e 
resiliência no Médio Vale do Itajaí, a AMMVI firmou 
parceria com instituições francesas, em que está 
sendo desenvolvido um estudo experimental 
destinado a melhorar a gestão de riscos naturais e a 
resiliência na região por meio de ferramentas 
digitais. As informações deste estudo vão 
contribuir significativamente para a tomada de 
decisão nos momentos de crise, bem como 
detectar ,  monitorar  e gerenciar  eventos 
relacionados a riscos.

Instituto Mediterrâneo de Risco para 
o Meio Ambiente e o Desenvolvimento 
Sustentável (Imredd) e Universidade 
Costa Azul (UCA)

PROGRAMAS

Em conjunto com o Observatório Social de 
Brusque, o programa vem sendo replicado em 
todos municípios do Médio Vale e foi formada uma 
rede de parceiros para incentivar atitudes positivas 
e voltadas à cidadania.

Programa Observador Social Mirim

O Programa de Integridade e Compliance Público 
objetiva implementar nos municípios um conjunto 
estruturado de diretrizes e medidas institucionais 
voltadas à prevenção, detecção, punição e 
correção de práticas de corrupção, fraudes, 
subornos, irregularidades, conflito de interesse e 
desvios éticos e de conduta. 

No mês de fevereiro, a Associação iniciou a 
execução do Programa ministrado por técnicas do 
Instituto Governo Aberto, com atividades 
presenciais nos municípios de Blumenau, Pomerode 
e Guabiruba.

Programa de Integridade 
e Compliance Público

Programa Era uma Vez, Semente do Bem

Por meio de parceria com o Observatório Social de 
Brusque, foram realizadas lives com o objetivo de 
resgatar e/ou ensinar valores éticos e morais ou 
algum ensinamento positivo através do mundo 
encantado das histórias. Estas lives foram 
compartilhadas com as escolas públicas e privadas 
dos municípios da região.



A Associação desenvolve forte trabalho junto às controladorias internas dos municípios. Neste ano de 
pandemia, esta iniciativa esteve ainda mais em destaque, uma vez que, em todos os portais municipais, foi 
inserido menu específico da Covid-19, em que constam informações relativas aos contratos, licitações, 
aplicação de recursos e diretrizes da Lei 13.979/2020, pertinentes aos processos realizados para atender as 
demandas relacionadas ao novo coronavírus

Programa de Transparência
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O Programação Ação Fiscal objetiva potencializar as ações fiscais dos 14 municípios da região através da 
estruturação dos órgãos e capacitação dos agentes responsáveis pelo lançamento, fiscalização e 
arrecadação dos tributos municipais (ISS, IPTU, ITBI, taxas, Contribuição de Melhoria e retorno do ICMS). 

Caracteriza o programa o planejamento ordenado dos trabalhos do Colegiado de Tributação da AMMVI e 
dos grupos criados para desenvolver ações direcionadas: GT Imobiliário, GT ISS, GT ISS Bancos, GT ISS 
Simples Nacional/Ciga, GT IPM.

Programa Ação Fiscal

Os sistemas locais de tratamento fazem parte da 
realidade dos 14 municípios associados à AMMVI, 
em função da baixa densidade demográfica e relevo 
da região. Os diagnósticos realizados por meio 
deste programa apresentaram que 66% das 
residências possuem o sistema composto por fossa 
séptica e filtro anaeróbio, enquanto que apenas 
40% realiza a sua manutenção.

No intuito de melhorar esses números, foi 
desenvolvido o Projeto de Gestão dos Sistemas 
Locais de Esgotamento Sanitário para orientar os 
municípios na realização da gestão desses sistemas, 
o  q u a l  c o n t e m p l a  a d e q u a ç ã o  l e g a l 
(regulamentação), execução (modelo de editais 
para execução do serviço), fiscalização, educação 
ambiental ,  cronograma de implantação e 
monitoramento.

Programa Água Limpa só 
com Esgoto Tratado
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A AMMVI aderiu, no mês de julho, ao Movimento 
Nacional dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) Santa Catarina. Agora, a entidade 
faz parte de uma rede voluntária e plural com o 
objetivo de contribuir para a melhoria da qualidade 
de vida da sociedade catarinense. 

Movimento ODS SC
Dentre os 17 ODS, a AMMVI já possui iniciativas 
voltadas aos objetivos: 
ODS 2 – Fome zero e agricultura sustentável: 
Projeto Queijo Kochkäse; 
ODS 6 – Água potável e saneamento: Projeto de 
Gestão dos Sistemas Locais de Tratamento de 
Esgoto; 
ODS 7 – Energia acessível e limpa: cooperações 
internacionais para facil itar a pesquisa e 
tecnologias de energia limpa; 
ODS 13 – Ação contra a mudança global do clima: 
Plano Regional de Resiliência e Gestão de Riscos; 
ODS 15 – Vida terrestre:  Estudo Técnico 
Socioambiental dos Municípios do Médio Vale do 
Itajaí; 
ODS 17 – Parcerias e meios de implementação: 
parcerias multissetoriais, que mobilizam e 
compartilham conhecimento, experiência, 
tecnologia e recursos financeiros. 



Foram quase 600 ofícios enviados em 2020, dos quais muitos pleitos foram atendidos e 
também foi possível obter respostas a questionamentos feitos aos governos federal e 
estadual. Em ano de pandemia mundial, estas correspondências levaram adiante muitas 
reivindicações relativas à Covid-19, solicitação de informações, liberação de profissionais 
para reuniões e capacitações e apoio na aprovação de legislações relevantes à gestão 
municipal.

Mesmo no contexto da pandemia, a articulação e a representatividade político-
institucional se mantiveram ativas, as quais possibilitaram a realização de reuniões com 
Governo do Estado, Comando Regional da Polícia Militar, Dnit e Celesc para apresentação 
de demandas da região. Também foi possível a continuidade das parcerias firmadas com 
entidades municipalistas, órgãos de controle externo e instituições parceiras.

EIXO 
ARTICULAÇÃO 
POLÍTICA E 
INSTITUCIONAL
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Gráfico 1: Ofícios enviados.

Solicitação de agendas com autoridades

Pleitos aos governos, parlamentares, entidades 
municipalistas e outras

Solicitação de participação dos servidores de entidades 
em reuniões e eventos promovidos pela Associação

Convite para eventos e reuniões promovidas pela Associação

Outros

12

33

97

283

148

Fonte: AMMVI

Pleitos atendidos em resposta aos ofícios enviados pela AMMVI.

Ofício Pleito atendido

162/2020 à CNM Liberação da colaboradora Thalyta Cedro Alves para participar em 
reunião do Colegiado de Fazenda. 

206/2020 à deputada 
Carmen Zanotto

Participação em reunião virtual com os prefeitos da região para 
tratar sobre ações no contexto da pandemia em nível federal.

250/2020 à SDS Liberação da servidora Magna Andreia de Paula Kochhan para 
participar em reunião do Colegiado de Assistência Social.

251/2020 à CNM Liberação da colaboradora Ana Clarissa Fernandes para participar 
em reunião do Colegiado de Cultura.

253/2020 ao TCE/SC Liberação de servidores para palestrarem sobre Atos de Pessoal no 
contexto da pandemia.

254/2020 ao TCE/SC Liberação do servidor Marcos André Alves Monteiro para 
participar em reunião do Colegiado de Assistência Social.

279/2020 à FCC Liberação do servidor Renilton Roberto Silva Matos de Assis para 
participar em reunião do Colegiado de Cultura.

311/2020 à SES Participação do secretário de Estado da Saúde em reunião com os 
prefeitos da região para tratar sobre o cenário da pandemia.

319/2020 ao 
Governo de SC

Participação do secretário de Estado da Saúde em reunião com os 
prefeitos da região para tratar sobre o cenário da pandemia.

346/2020 à Celesc Participação de servidores em reunião com prefeitos da região 
sobre demandas municipais.

350/2020 ao Dnit Participação do superintendente do Dnit Santa Catarina em reunião 
com a diretoria da AMMVI para tratar sobre as obras da BR-470.

368/2020 à SDE Solicitação de reunião com o secretário adjunto de Estado do 
Desenvolvimento Econômico Sustentável.

383/2020 à CNM Liberação dos colaboradores Marcus Cunha e Carla Albert para 
participarem em reunião com os colegiados da Fazenda, 
Contabilidade e Saúde.

391/2020 ao MPSC Solicitação de reunião com o coordenador do Conselho 
Consultivo do Centro de Apoio Operacional da Ordem Tributária. 



Em 2020, foram oito assembleias gerais que geraram 
encaminhamentos de demandas, pautas de 
reivindicações, aprovação de projetos, parcerias e 
discussões relativas à pandemia. Durante o ano, 
dentre os diversos temas da administração pública, 
os prefeitos discutiram, principalmente, medidas de 
enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. 
Dentre os assuntos da pauta estavam saúde pública, 
finanças municipais, LGPD, educação, assistência 
social, cenário fiscal, reinvindicações aos governos 
estadual e federal para auxiliar os municípios no 
combate à pandemia. 

R
EL

A
T

Ó
R

IO
 D

E 
A

T
IV

ID
A

D
ES

 2
0

20
  |

  A
M

M
V

I

13

PREFEITOS
Desde março de 2020, a AMMVI realizou reuniões 
virtuais constantes com prefeitos e secretários 
municipais para acompanhamento das demandas, 
verificação das dificuldades, orientação de ações e 
legislações e solução de problemas decorrentes da 
pandemia nos municípios para manutenção dos 
serviços públicos e atendimento aos cidadãos. No 
início as reuniões eram diárias, inclusive nos finais de 
semana, e depois passaram a ser realizadas três vezes 
por semana e oscilaram conforme evolução da 
pandemia.

Neste ano de pandemia mundial, foram incontáveis 
os desafios e as orientações repassadas pela AMMVI 
aos gestores públicos e agentes políticos.

Para que os pleitos dos municípios fossem além dos 
limites territoriais, a Associação participou das 
discussões acerca da pandemia com a Fecam, com os 
governos estadual e federal ,  bem como o 
acompanhamento constante dos dados da Covid-19 
na região, no estado, no país e no mundo. 

Para o acompanhamento do avanço da pandemia na 
região e fornecimento de dados e informações às 
administrações municipais, a AMMVI e o Cisamvi 
criaram a Comissão de Governança Regional para 
Combate e Enfrentamento da Pandemia do Novo 
Coronavírus no Médio Vale do Itajaí. 

A comissão manteve uma agenda periódica de 
reuniões para auxiliar na tomada de decisão pelos 
prefeitos. Além disso, a Associação promoveu 
amplas  campanhas  de  consc ient i zação  e 
sensibilização da população sobre os cuidados e 
prevenção.

COVID-19



EIXO 
APOIO À 
GESTÃO 
MUNICIPAL

Para se adaptar às mudanças decorrentes da pandemia mundial, que exigia diminuição de 
circulação de pessoas e distanciamento social, as reuniões, os encontros e as capacitações 
da Associação tornaram-se virtuais. 

Diante da demanda da AMMVI, da necessidade de promover encontros remotos e para 
atender os municípios, a Associação implantou ferramenta de videoconferências on-line, 
as quais foram usadas para todas as reuniões e disponibilizadas aos Entes públicos. Em 
2020, foram realizadas mais de 700 reuniões, cursos e capacitações virtuais, tanto da 
Associação quanto dos municípios e consórcios por meio da plataforma de 
videoconferência. 
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Gráfico 2: Uso de salas virtuais pela plataforma Zoom.

Reuniões de prefeitos e assembleias

Reuniões Comissão de Governança Regional

Reuniões/eventos AMMVI

Reuniões/eventos municípios

Reuniões/eventos consórcios

Fonte: AMMVI
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Em 2020, foi elaborado o projeto Estruturação e 
Qualificação da Cadeia Produtiva dos Alimentos 
Tradicionais Lácteos das Comunidades Rurais da 
Região do Cimvi/SC, para obtenção de recursos 
junto ao Ministério de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa) em parceria com Epagri, 
Furb, Prefeitura de Blumenau e Cimvi. 

Além disso, a Associação auxiliou na elaboração e 
na aprovação do conteúdo da Portaria SAR nº 
15/2020, em que foi feita também articulação com 
a Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca de 
Santa Catarina para publicação da regulamentação 
estadual de comercialização do produto.

AGRICULTURA

A AMMVI atende às demandas municipais respeitando o objetivo da Política de Assistência Social que é 
garantir a proteção social no enfrentamento das dificuldades apresentadas pela população regional. Como 
política pública de direito do cidadão que dela necessitar, efetivada por meio de serviços, benefícios, 
programas e projetos, demandada naturalmente pela comunidade, a AMMVI assessorou os municípios no 
desenvolvimento de iniciativas e legislações que foram ao encontro das demandas decorrentes da pandemia 
mundial.

ASSISTÊNCIA SOCIAL
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A AMMVI auxilia os profissionais das áreas de compras 
e licitações com orientações na elaboração de editais 
de licitações e/ou em processos de dispensa ou 
inexigibilidade, atas e termos relacionados a 
processos de licitação, contratos para aquisição de 
materiais e serviços, bem como termos aditivos ou 
rescisão contratual e sobre procedimentos e ações 
relacionadas à condução de processos de compra ou 
licitações.

COMPRAS, LICITAÇÕES E 
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Além disso, realiza assessoria em processamento e 
j u l g a m e n t o  d e  i m p u g n a ç õ e s  e  r e c u r s o s 
administrativos ou judiciais, alteração, suspensão, 
revogação ou anulação de licitações, como também 
orientação sobre aplicação da LC nº 123/2007 na área 
de licitações e contratos e assessoramento na 
adaptação lega l  de  ed i ta i s  de  l ic i tação e 
regulamentações de pregão e/ou registro de preços.

A Assessoria Contábil e Orçamentária da AMMVI 
orienta os municípios nas áreas de orçamento público 
e contabilidade, bem como auxilia na prestação de 
contas dos prefeitos e no relacionamento entre os 
municípios e os órgãos congêneres. Igualmente, tais 
at iv idades também são desempenhadas na 
Associação e, quando necessário, nos consórcios 
públicos.

Em 2020, mais uma vez teve-se a aprovação das contas 
de todos os prefeitos dos municípios associados pelo 
TCE/SC. 

CONTÁBIL E ORÇAMENTÁRIO
A Associação participou em mais de 20 reuniões na 
Câmara Técnica de Normas Contábeis e de 
Demonstrativos Fiscais da Federação (CTCONF) da 
STN.

Foram prestadas orientações quanto à classificação e 
aplicação de receitas, empenhamento e liquidação de 
despesas, elaboração e alteração do PPA, LDO e LOA, 
bem como suplementação de dotações ou abertura 
de créditos especiais. Além disso, a AMMVI manteve o 
bom relacionamento com o TCE/SC e promoveu 
constantes discussões acerca do novo e-Sfinge

Em 2020, foram emitidos:
86 documentos oficiais à AMMVI e aos consórcios 
públicos relacionados às normas aplicáveis, dentre 
eles: notificações e orientações, observando-se a 
probidade e regular aplicação dos recursos públicos, 
dando cumprimento às exigências legais aplicáveis;
613 documentos transitados na plataforma de gestão 
de documentos, dentre eles memorandos, ofícios, 
circulares e protocolos.

CONTROLE INTERNO
A Associação manteve aproximação com as 
instituições de controle externo e fortaleceu as 
parcerias por meio de estudos conjuntos com CNM e 
Fecam. 
Em virtude do aumento das ações na política pública 
de Saúde em decorrência da pandemia, o Controle 
Interno atuou nas alterações orçamentárias do 
Cisamvi, necessárias em decorrência do aumento das 
despesas com compras compartilhadas de insumos.

elaboração dos Planos Municipais de Contingência da Assistência Social para atendimento às 
especificidades da Covid-19;
utilização de recursos advindos da União para o emprego em ações de enfrentamento a pandemia;
efetivação do protocolo de atendimento de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência 
disposto na Lei nº 13.431/2017 e Decreto nº 9.603/2018;
articulação junto à SDS para recebimento de recursos extraordinários visando ao enfrentamento da 
pandemia;
implementação do Núcleo de Educação Permanente do Suas na AMMVI;
apoio e fomento à Campanha Sinal Vermelho;
realização de campanha pelo Combate à Violência contra a Mulher (Agosto Lilás);
apoio permanente no entendimento das normas e regulamentações para efetivação de direitos no 
atendimento dos usuários da política neste momento adverso de calamidade pública.

Por meio do apoio técnico ao Colegiado de Gestores Municipais de Assistência Social foi possível:ndemia 
mundial.
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A AMMVI fomenta ações culturais na região desde 
2009, quando foi instituído o Colegiado de 
Gestores Municipais de Cultura. 

Desde então, o trabalho é feito com o objetivo de 
incentivar e desenvolver as manifestações artísticas 
e culturais no Médio Vale, promover o intercâmbio 
dos produtos culturais dos municípios, divulgar as 
atrações culturais, fomentar a formação de plateia, 
promover a consolidação da política pública de 
Cultura e a organização dos órgãos gestores da 
pasta.

O isolamento social e as medidas da quarentena 
como orientação para prevenir o contágio do novo 
coronavírus provocaram grande impacto na 
economia criativa. 

Com isso, o setor produtivo de empresas e de 
pessoas que produzem bens culturais e artísticos 
foi diretamente afetado economicamente. 

CULTURA
Para diagnosticar a realidade dos municípios neste 
assunto, a AMMVI deflagrou uma pesquisa que, 
posteriormente, foi também consultada para o 
planejamento de ações e a busca de soluções para a 
gestão cultural.

Durante o ano, desde a elaboração do texto do 
projeto de lei até a participação de mobilizações, a 
Associação liderou os gestores municipais para a 
articulação e a manifestação em prol da aprovação 
da Lei nº 14.017/2020, denominada Lei de 
Emergência Cultural Aldir Blanc. Com isso, foi 
possível o repasse aos municípios da região de 
aproximadamente R$ 5 milhões, que foram 
investidos em editais de apoio emergencial à 
cultura. Todos os municípios tiveram seus planos 
de ação cadastrados e aprovados na Plataforma 
+Brasil e oito deles, inclusive, figuraram entre os 100 
municípios brasileiros contemplados no primeiro 
lote do repasse de recursos pelo Ministério do 
Turismo.

A tabela a seguir apresenta o Valor Adicionado (VA), a preços constantes, dos 14 municípios que compõem a 
AMMVI. Em 2019, os municípios da região representaram cerca de 12% do total gerado na economia do 
Estado.

ECONOMIA
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O Valor Adicionado da AMMVI de 2019 teve um crescimento de 7,99% em relação ao ano anterior. Desta 
forma, o índice da cota-parte do ICMS ficou em 10,66668% para 2021.  

A participação da região do Médio Vale no VA do Estado (11,71%) significará um retorno de aproximadamente  
R$ 720 mil distribuídos proporcionalmente conforme a cota-parte de cada um. O Gráfico 3 mostra a 
evolução dos valores oriundos do ICMS para a região até 2020 de acordo com os índices da cota-parte base 
no valor adicionado de 2018.

Tabela 1: Valor Adicionado

Fonte: SEF/SC - Elaboração Assessoria Econômica da AMMVI

O Gráfico 3 ilustra a participação dos municípios na composição do VA da Associação no ano base de 2019. 

Gráfico 3: Participação dos municípios no Valor Adicionado de 2019.

Fonte: AMMVI.
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Gráfico 4: Índice de participação no retorno do ICMS para os municípios da AMMVI.

Fonte: AMMVI.

O gráfico abaixo representa a variação dos valores brutos do ICMS repassados para os municípios da região.

Gráfico 5: Índice de participação no retorno do ICMS 
para os municípios da AMMVI.

Fonte: AMMVI.
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Para dar suporte aos projetos e ao planejamento, 
continuamente a AMMVI atualiza com informações 
econômicas o banco de dados que compreende um 
apanhado de informações socioeconômicas 

Banco de Dados
com a finalidade de servir de apoio ao Executivo 
Municipal na tomada de decisão. As atualizações 
são periódicas e as informações são compiladas e 
disponibilizadas aos municípios.

A região da AMMVI possui mais de 20 mil 
propriedades cadastradas, das quais pouco mais de 
10 mil pertencem a proprietários que produzem e 
emitem nota fiscal de produtor rural. 

Coordenação e Controle de Notas Fiscais de Produtor Rural
Os demais cadastros são de arrendamentos e 
ocupantes de terras. A produção das propriedades 
agrícolas verificadas em 2019 somou a cifra de R$ 
186 milhões, menor que os valores de 2018, que foi 
na ordem de R$ 188.608.214,76

EDUCAÇÃO

A educação foi fortemente afetada pela suspensão 
das aulas presenciais, o que demandou dos sistemas 
e das redes de ensino a execução de uma cadeia de 
mudanças visando minimizar os impactos na 
aprendizagem. Diante disso, a assessoria prestada 
pela AMMVI ao Colegiado de Educação teve papel 
fundamental para garantir  os direitos de 
aprendizagem das crianças e dos jovens no 
território do Médio Vale do Itajaí e a biossegurança 
de toda a comunidade escolar.

Foram realizadas mais de 33 orientações formais em 
2020 sobre ações de gestão da educação, dentre 
elas: análise da Portaria 1857; relatório de prestação 
de contas SIGPC; análise do Programa Saúde na 
Escola; parecer sobre recursos do Programa de 
Saúde na Escola; retorno ao regime presencial; 
construção do Plano de Contingência da Educação; 
minuta de decreto para criação de comitê 
municipal; orientação sobre as avaliações e registro 

de frequência de alunos; pesquisa relativa aos 
grupos de risco na Educação; modelo de Termo de 
Responsabi l idade ao retorno presencial ; 
consolidação das Portarias nº 592 e nº 778/2020; 
Portaria nº 983 e reestimativa do Fundeb; eleição de 
diretores escolares.

No rol de temas da assessoria prestada pela AMMVI 
na área da Educação, os principais foram: conversão 
da MP nº 934/2020; diretrizes sanitárias do 
protocolo de retorno às aulas, biblioteca escolar, 
Pnae, Pnate, PDDE, Simec, Fundeb, recesso escolar, 
Programa Busca Ativa, matrículas escolares, 
Programa de Saúde na Escola, calendário escolar, 
registro de frequência, processo seletivo, 
contratação de professores, jornada de trabalho 
dos profissionais da educação, Sistemas Municipais 
de Educação.
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GESTÃO DE CONVÊNIOS

O Colegiado de Gestores Municipais de Convênios 
foi decisivo no atendimento aos municípios devido 
ao Decreto Legislativo nº 6/2020, que reconheceu 
a ocorrência do estado de calamidade pública. A 
partir deste decreto, o número de atos legais 
relacionados a crédito extraordinário, emendas 
parlamentares impositivas e operações de crédito 
passaram a ser publicadas numa velocidade 
insustentável. Com isso, a assessoria em convênios 
da AMMVI auxiliou os gestores municipais na 
interpretação da legislação e compartilhamento 
com todas as áreas de serviço do município.

Com a pandemia, o trabalho remoto foi reforçado e 
os gestores de convênios acompanharam rodas de 
conversa, webnários, lives e demais formas de 
transmissão de conhecimento para alcançar a 
excelência nos trabalhos.

O Colegiado de Gestores Municipais de Convênios 
teve importante articulação com o Colegiado de 
Cultura para o recebimento dos recursos da Lei nº 
14 .017 .  Todo o processo burocrát ico fo i 
disponibilizado no site da Plataforma + Brasil, de uso 
dos gestores municipais de convênios. Foram 
muitas lives e reuniões on-line com capacitações e 
e s c l a r e c i m e n t o s  d e  d ú v i d a s  s o b r e  o s 
procedimentos necessários para o recebimento e o 
repasse dos recursos. 

Abaixo estão alguns tópicos trabalhados durante o 
ano pelo colegiado:

atualizações remotas sobre as transferências da 
União;

operações de crédito com e sem garantia da 
União, com destaque à Resolução do Senado 
Federal nº 43/2001;

implantação do Modelo de Excelência em Gestão 
das Transferências da União (MEG-Tr);

Sistema de Gerenciamento de Objetos e 
Propostas, referente às emendas impositivas do 
FNS;

emendas e transferências especiais na Plataforma 
+ Brasil e transferências especiais do Estado;

divulgação dos valores de crédito extraordinário 
e de transferência voluntária da União sempre 
que publicado no DOU, de todas as áreas de 
atuação do município;

orientações relacionadas às emendas do 
orçamento da União e do Estado para o exercício 
de 2021.

JURÍDICO
A AMMVI apresenta trabalhos jurídicos aos gestores e 
servidores públicos, bem como orienta sobre atos e 
projetos de interesse dos municípios associados. Há 
constante revisão de minutas de atos administrativos 
de efeito interno e/ou externos junto à AMMVI e ao 
Ciaps, como também análise, orientação e revisão 
jurídica de alteração no protocolo de intenções, 
contrato de consórcio públ ico,  estatuto e 
regulamento de pessoal da Associação e do 
Consórcio.

São elaborados pareceres jurídicos para as mais 
diversas áreas da administração pública envolvendo 
consultas relacionadas ao Direito Administrativo, 
Constitucional, Tributário, Previdenciário, Eleitoral, 
Trabalhista ou Civil, bem como elaboração de atos 
administrativos e anteprojetos de leis ordinárias ou 
complementares para disciplinar situações e assuntos 
de interesse específico dos municípios associados.

Há ainda assessoria às administrações com regime 
próprio de previdência social, atos, orientações e 
procedimentos de concessão direta de benefícios 
e/ou encaminhamento para o regime geral de 
previdência social.

Em 2020, foram em média 22 atendimentos diários on-
line aos agentes públicos para solução de problemas e 
dúvidas latentes que exigem solução imediata e mais 
de 55 orientações formais sobre procedimentos e atos 
administrativos de rotina. 

Em função da pandemia, a AMMVI deu suporte 
jurídico aos municípios associados no envio de 
minutas de leis, decretos, exposição de motivos, 
sanção e publicação de leis, sugestão de atos 
administrativos e resposta de requerimentos do Poder 
Legislativo e órgão de controle externo.
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PLANEJAMENTO URBANO
A AMMVI elabora aos municípios projetos de 
arquitetura, engenharia, planejamento urbano e 
perspectivas 3D, além de fornecer documentação 
técnica, tais como estimativas de custos, memoriais 
descritivos e cálculo e cronogramas físico-
financeiros.

A entidade realiza levantamentos através de 
medições  no local,  ampliações,  laudos,  pareceres,  

revitalização de espaços, projetos de drenagem, 
pavimentação e assessora os municípios em seus 
Planos Diretores e legislação complementar.

Além disso, atua na regularização e na elaboração 
de projetos de convênios federal e estadual, 
atendendo as portarias exigidas pela Caixa 
Econômica Federal.

Em âmbito interno, a Assessoria Jurídica acompanha e 
orienta a AMMVI nas deliberações da assembleia de 
prefeitos e diretoria executiva; interpreta a aplicação 
de leis e regulamentos; analisa e assessora em 
processos de compras e contratações; assessora em 
processo de seleção e recrutamento, atos de pessoal,   

desenvolvimento funcional e elaboração de contratos 
de trabalho dos colaboradores; bem como orienta 
sobre ações, atos e decisões de interesse dos 
municípios associados sobre assuntos demandados 
pelos órgãos de controle e fiscalização.

Projetos
No último ano, o setor elaborou aproximadamente 35 mil metros quadrados em projetos de arquitetura, 
engenharia, planejamento urbano e perspectivas 3D. 

Gráfico 6: Demanda de trabalho do setor. 

Fonte: AMMVI.
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Gráfico 7: Total de orçamentos realizados pelo setor. 

Fonte: AMMVI.

Somando as estimativas de custos e planilhas orçamentárias realizadas pelo setor em 2020, chega-se ao 
valor total de R$ 5.350.131,32 solicitações prontas para licitação.

Alguns dos serviços realizados em 2020 pela AMMVI
Reforma do Ginásio João dos Santos, em Gaspar. 
Projeto arquitetônico de reforma, memorial 
descritivo, memorial de cálculo e orçamento. 

Projeto arquitetônico, prancha 04: 
corte, elevações e detalhes.

Escola Militar, em Blumenau. Projeto preventivo de 
incêndio. 

Projeto preventivo de incêndio, prancha 
02: planta baixa – bloco 01.
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Ampliação da Escola Amadeu da Luz, em Pomerode. 
Projeto arquitetônico, orçamento, memorial de 
cálculo, memorial descritivo e imagens 3D.

Projeto arquitetônico, prancha 03: 
planta baixa térreo.

Parecer técnico de muro de contenção existente, 
em Ascurra.

Exemplo de perspectiva de alguns 
dos projetos realizados em 2020
Relocação de edificação existente e novo uso – 
OCA, em Benedito Novo. Projeto arquitetônico, 
memorial descritivo, atualização de imagens 3D. 

Perspectiva Parque Municipal.

Parque Municipal, em Doutor Pedrinho. Projeto 
executivo.

Perspectiva OCA.

Ampliação da Escola Amadeu da Luz, em Pomerode. 
Projeto arquitetônico, orçamento, memorial de 
cálculo, memorial descritivo e imagens 3D

Perspectiva ampliação Escola Amadeu da Luz.
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RECURSOS HUMANOS
Regularmente a AMMVI presta assessoria em 
projetos novos, regulamentação ou alterações 
pontuais na legislação funcional, como também em 
atos de reclassificação de vencimentos ou salários, 
criação ou extinção de cargos ou empregos, 
designação, lotação ou remoção de servidores.

Na gestão de recursos humanos, a Associação 
orienta sobre procedimentos de contratação 
temporária, gestão e rescisão de contratos, direitos 
sociais e trabalhistas, folha de pagamento, 
rescisões de efetivos e comissionados, bem em 
processos administrativos, sindicâncias e processos 
disciplinares

SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE
A  A M M V I  a s s e s s o r a  o s  m u n i c í p i o s  n a 
implementação das obrigações legais referentes às 
questões ambientais em geral, principalmente no 
que diz respeito ao saneamento básico, que 
abrange abastecimento de água, esgotamento 
sanitário, drenagem pluvial, resíduos sólidos e 
limpeza urbana.

A  A s s o c i a ç ã o  f o m e n t a  i n i c i a t i v a s  d e 
desenvolvimento sustentável por meio de ações 
regionais que tratam de soluções cooperadas, 
eventos e reuniões temáticas, projetos voltados 
aos ODS, banco de dados, campanhas educativas, 
entre outros temas que corroboram com o meio 
ambiente.

Estudo Técnico Socioambiental
O Estudo Técnico Socioambiental (ETS) objetiva 
viabilizar o uso dos instrumentos de comando, 
controle e territoriais para a regularização de 
imóveis situados em APP ao longo de cursos d'água, 
através de medidas de compensação que 
demonstram a melhoria das condições ambientais.

Em 2020, houve a aprovação do Estudo nas 
Câmaras de Vereadores de Benedito Novo, Doutor 
Pedrinho e Rodeio. Foi feita também a análise do 
marco temporal de 2012 a 2016 dos núcleos urbanos 
consolidados.  



26

Plano Municipal de Conservação 
e Recuperação da Mata Atlântica 
Instrumento que auxilia na conservação e recuperação de um dos biomas mais importantes do Brasil, 
responsável por 80% da produção do país, o Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata 
Atlântica foi elaborado para alguns municípios, momento em que a AMMVI acompanhou a preparação e a 
aprovação dos respectivos documentos.

Regularmente a AMMVI presta assessoria em projetos novos, regulamentação ou alterações pontuais.

 Da aplicação do ETS, desde o início do projeto até dezembro de 2020, tem-se como resultado 79 imóveis já 
regularizados, 32.564,33 metros quadrados de APP recuperadas e R$ 386.761,22 arrecadados para o Fundo de 
Meio Ambiente dos municípios, a fim de financiar programas de apoio e incentivo a conservação e 
recuperação ambiental.

A elaboração dos ETS resultou também em um banco de dados georreferenciados.

Link de acesso: http://sig.ammvi.org.br/
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TRIBUTAÇÃO
Na área da tributação, a AMMVI exerce constante acompanhamento junto aos auditores e fiscais tributários 
dos municípios. Por meio do Programa Ação Fiscal, do Colegiado de Tributação e dos grupos de trabalho são 
desenvolvidas iniciativas em conjunto com vistas ao fortalecimento da arrecadação própria e busca de 
soluções que impactam na administração tributária. Dentre as ações do ano, destaque para:

acompanhamento de leis e projetos de interesse da tributação municipal;
estudo sobre o ITR e a viabilidade de convênio com a União para fins de recebimento de 100% da 
arrecadação do tributo;
elaboração de modelo de projeto de lei de ajuste da LC nº 175 e providências com vistas ao recebimento 
pelos municípios do ISS dos serviços de planos de saúde, leasing, administração de fundos, de consórcios e 
de cartões;
quadro comparativo das resoluções CGSIM nº 22 e nº 48 com as alterações da Resolução nº 59, de 12 de 
agosto de 2020, no que diz respeito à dispensa de alvará e licença de funcionamento ao 
microempreendedor individual;
criação de modelos de coleta, acompanhamento e análise de dados;
análise do novo Marco Legal do Saneamento Básico com relação às taxas, tarifas de limpeza urbana e 
manejo de resíduos sólidos;
acompanhamento dos municípios sobre o desempenho no Programa Saúde Fiscal, bem como 
planejamento de ações para 2021;
lançamento da Cartilha Boas Práticas Tributárias, que apresenta as 15 experiências inscritas no Prêmio 
AMMVI de Boas Práticas Tributárias, edição 2019;
adesão dos 14 municípios da AMMVI ao Coletor Ciga, projeto para o compartilhamento de dados 
complementares aos serviços fornecidos pelo Consórcio.

Veja a cartilha aqui: <https://bit.ly/2JGVuHP>.

Grupo de Trabalho Imobiliário 
Reunião virtual com participação dos professores do Módulo II do Curso Mapa de Valores Genéricos do 
Solo Urbano e Definição de Políticas Tributárias, com o objetivo de revisão do conteúdo e dificuldades na 
aplicação prática.

Acompanhamento do estudo sobre ITR e viabilidade de convênios.

Evolução do projeto de integração de dados com os registros imobiliários e perspectiva de aplicação de 
piloto na região do Médio Vale.
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Como entidade de convergência dos interesses dos 
municípios, a AMMVI fomenta a integração regional 
em prol de iniciativas comuns. 
Para tanto, alinha as ações da entidade consoante as 
demandas apontadas pelos prefeitos e pelos 
Colegiados. 

Grupo de Trabalho ISS Bancos
Palestra sobre a tributação de bancos.
Troca de experiências sobre fiscalização de cooperativas de crédito, em parceria com Blumenau.
Início, em alguns municípios, de ações de fiscalização das cooperativas de crédito.

Grupo de Trabalho IPM
Idealização e organização do projeto de Acompanhamento Permanente do IPM.
Capacitação sobre IPM, em parceria com a SEF/SC.
Intercâmbio de informações e planejamento de atividades.

COLEGIADOS
Estes, que reúnem profissionais de cada segmento da 
gestão municipal, garantem a execução de ações 
desempenhadas para suprir as carências dos 
municípios e aprimorar os serviços prestados à 
população, primando pela troca de experiências bem-
sucedidas e resolução conjunta das problemáticas 
comuns.

As atividades dos Colegiados podem ser acompanhadas no site ammvi.org.br.

COLEGIADO REUNIÕES PRINCIPAIS PAUTAS

Situação do enfrentamento ao cronavírus; PL n° 786, que 
autoriza a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com 
recursos do Pnae aos responsáveis dos estudantes das escolas 
públicas de educação básica durante a suspensão das aulas; 
medidas administrativas temporárias para execução de 
atividades exercidas pelo Serviço de Inspeção Federal.

1

Apoio permanente para entendimento das normas, 
regulamentações e políticas relacionadas à efetivação de 
direitos no atendimento dos usuários da assistência social no 
cenário de pandemia; capacitação para os trabalhadores do 
Suas com foco nos serviços da proteção social básica,  
proteção social especial e na gestão da política de Assistência 
Social nos municípios da AMMVI.

10Assistência Social

Pagamentos aos contratados dos serviços não prestados por 
conta das medidas restritivas para o combate à pandemia; 
reequilíbrio de preços nos contratos e nas atas de registro de 
preços em função da variação de preços decorrentes da 
pandemia; plano emergêncial de contratações; implantação 
do pregão eletrônico da dispensa eletrônica; MP nº 961/2020 
que altera a Lei de Licitações.

4Compras e Licitações
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Transparência de despesas; audiências públicas de 
prestação de contas; LGPD; LC nº 173/2020; Siops; Siope; 
atualização do Marco Legal do Saneamento; matriz de 
saldos contábeis; e-Sfinge; LDO e orçamento 2021; contas 
2019.

7Contadores Públicos e 
Controladores Internos 
Municipais

Agricultura

Contadores Públicos e 
Controladores Internos 
Municipais

Tabela 2: Número de reuniões dos colegiados.



Emendas parlamentares; repasse de recursos durante 
pandemia; Portaria Interministerial nº 134/2020; contratações 
emergenciais no contexto da pandemia.

2Convênios
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Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc; impactos e desafios na 
gestão cultural em época de pandemia; experiências e práticas 
culturais em tempos de pandemia; pesquisa do impacto da 
pandemia na economia criativa; planejamento do orçamento 
para 2021; Planos Municipais do Livro, Leitura, Literatura e 
Biblioteca; Planos Museológicos.

22
Cultura

Ações dos municípios com relação à Covid-19; Defesa Mirim 
nas Escolas; estiagem e informações sobre decreto de 
emergência; nuvem de gafanhotos; efeitos psicológicos do 
isolamento nas crianças, adultos e idosos; vendaval; severidade 
dos eventos climáticos.

14

Contatos bilaterais com China; superação econômica frente à 
Covid-19; manutenção dos postos de trabalho e renda nas 
empresas; levantamento da situação econômica da região; 
Centro de Inovação Brasil – Europa; pilares para o 
fortalecimento da governança digital.

6Desenvolvimento 
Econômico

Alimentação escolar; Pnae; ano letivo; ensino não-presencial; 
calendário escolar; atos de pessoal; cenário da educação 
pública na pandemia; protocolo de retomada das aulas; 
Fundeb; processos de avaliação da aprendizagem; transporte 
escolar.

11

Receitas municipais; recursos federais; orientação da 
legislação federal de enfrentamento da Covid-19; 
procedimentos das contas frente aos gastos da pandemia; 
previsões de receitas; Reforma Tributária.

19Fazenda

Concessão de férias coletivas, gozo de licença prêmio, home 
office e outras medidas de natureza de pessoal no contexto da 
pandemia; retorno dos serviços prestados pela administração 
pública; Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural.

5Procuradores

Impacto da Lei Complementar nº 173/2020 nos atos de 
pessoal e reflexos para 2021.

2Recursos Humanos

Relatório anual de prestação de serviços públicos em resíduos 
sólidos urbanos; plano operacional e de trabalho de resíduos 
sólidos urbanos; pesquisa dos custos dos resíduos sólidos 
urbanos (domiciliar e reciclável); projeto de gestão dos 
sistemas locais de tratamento de esgoto sanitário; 
terraplanagem.

3Saneamento Ambiental

Projeto referente implantação de acompanhamento 
permanente do IPM dos municípios; programação de 
capacitações, acompanhamento da elaboração da Cartilha de 
Boas Práticas Tributárias; impacto das medidas relativas à 
Covid-19 na tributação municipal; panorama das ações dos 
Grupos de Trabalho Imobiliário, Bancos e IPM, ITBI.

9Tributação

Defesa Civil

EducaçãoEducação

Fazenda

Procuradores

Saneamento Ambiental



Dentre os eixos de atuação, a AMMVI preza pela capacitação dos agentes públicos. Para 
tanto, a Associação promove eventos de aperfeiçoamento, discussão e orientação, a fim 
de que gestores e técnicos municipais estejam a par da legislação, das implicações nos 
municípios e das políticas públicas vigentes. Os eventos envolvem os mais diferentes 
temas e trazem à tona assuntos polêmicos e de interesse dos servidores públicos e da 
comunidade.

Em 2020, com a pandemia mundial e a necessidade de isolamento social, a AMMVI, a partir 
de março, realizou reuniões, capacitações, palestras e encontros de forma virtual por meio 
da plataforma Zoom, como também fez transmissão ao vivo e inclusão de vídeos gravados 
em seu canal no YouTube.

EIXO 
DESENVOLVIMENTO 
DE COMPETÊNCIAS 
DOS AGENTES PÚBLICOS
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Conferência ODS Brasil & Alemanha
19 e 20 de fevereiro – Brusque/SC

Curso Condutas Vedadas em Ano Eleitoral
4 de março – Blumenau/SC – 3 horas e 30 minutos

1º Seminário Regional de Resiliência e Gestão de Riscos do Médio Vale do Itajaí
10 de março – Blumenau/SC – 5 horas

Palestra Prática Pedagógica no Ensino Não-presencial
28 de abril – 2 horas

Webinar Como Construir Experiências Pedagógicas em Tempos de Covid-19 na Educação Infantil
15 de maio – 2 horas

Webinário Condutas Vedadas em Final de Mandato: LRF e legislação eleitoral em tempo de pandemia
21 de maio – 2 horas

Webinar Como Construir Experiências Pedagógicas em Tempos de Covid-19 nos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental
22 de maio – 2 horas

Palestra o Essencial Papel do Servidor Público: se conhecer para compreender, ser cuidado para cuidar
1 de junho – 1 hora e 30 minutos

Webconferência: Orientações sobre Uso de EPI para Profissionais do Suas
3 de junho – 1 hora

Webinário Comunicação Institucional em Ano Eleitoral: condutas vedadas
4 de junho – 2 horas

Webinar Avaliações Não-presenciais: desafios e potenciais em tempos de pandemia
8 de junho – 2 horas

Webinar Como Construir Experiências Pedagógicas em Tempos de Covid-19 nos Anos Finais do Ensino 
Fundamental
19 de junho – 2 horas

Palestra Atos de Pessoal em Tempos de Covid-19 e Período Eleitoral
22 de junho – 3 horas

Webinar: O ISSQN e a Possibilidade de Incremento da Arrecadação Através da Fiscalização das 
Instituições Financeiras
24 de junho – 1 hora e 30 minutos

Webinário Pós-pandemia: ensino hibrido na educação básica?
15 de julho – 2 horas

Reunião Ampliada: Aplicação de Recursos de Portarias na Saúde
22 de julho – 3 horas

Workshop On-line: Acompanhamento do Valor Adicionado
18 de agosto; 1 e 15 de setembro – 6 horas



Diálogos Saúde e Covid-19 – Webinário Monitoramento de Casos de Covid-19
18 de agosto – 2 horas

Diálogos Saúde e Covid-19 – Webinário Fiscalização das Ações de Combate à Covid-19
25 de agosto – 2 horas

Diálogos Saúde e Covid-19 – Webinário Atendimento Hospitalar de Covid-19
1 de setembro – 2 horas

Diálogos Saúde e Covid-19 – Webinário Articulação da Rede Hospitalar para Atendimento de Covid-19
8 de setembro – 2 horas

Diálogos Saúde e Covid-19 – Webinário Estratégias de Saúde Digital e Covid-19
15 de setembro – 2 horas

Webinário Operacionalização da Lei Aldir Blanc no Médio Vale do Itajaí
16 de setembro – 2 horas e 30 minutos

Diálogos Saúde e Covid-19 – Webinário Setembro Amarelo e Saúde Mental na Pandemia: suicídio e 
classificação de risco
29 de setembro – 2 horas

Encontro de Formação para Elaboração do Plano de Contingência Municipal
7 de outubro – 5 horas

Formação Elaboração do Plano de Contingência Municipal para Educação
16 de outubro – 2 horas

Diálogos Saúde e Covid-19 – Webinário Reorganização dos Serviços de Atenção Primária à Saúde no 
Enfrentamento à Pandemia: cenário do Médio Vale do Itajaí
20 de outubro – 2 horas

Webinário Diretrizes Sanitárias e Pedagógicas na Educação Especial
21 de outubro – 1 hora e 30 minutos

Lives Lei Aldir Blanc nos Municípios do Médio Vale do Itajaí: editais de cultura
21 de outubro – 2 horas

Reunião sobre Portarias de Repasse de Recursos à Saúde para Gastos com Covid-19
21 de outubro – 2 horas

Webinário Visão Geral do Processo Administrativo Tributário: fase inquisitória e contenciosa
22 de outubro – 2 horas

Lives Lei Aldir Blanc nos Municípios do Médio Vale do Itajaí: elaborando o seu projeto cultural – passo a 
passo
26 de outubro – 2 horas

Lives Lei Aldir Blanc nos Municípios do Médio Vale do Itajaí: Roda de Saberes – ideias para o seu projeto 
cultural
28 de outubro – 2 horas

Diálogos Saúde e Covid-19 – Webinário Cenário da Educação na Pandemia: desafios e conquistas da 
comunidade escolar
10 de novembro – 2 horas

32
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Apoio a eventos

Formação Uso de EPI para Profissionais do Suas
3 de junho – 2 horas

Seminário On-line: Pavimentos Urbanos de Concreto
4 de junho – 2 horas

Diálogos Abertos IUC – Webinar Recuperação 
Econômica - Recuperação Inteligente
25 de junho

Roda de Conversa sobre Escuta Especializada
7 de julho – 3 horas

Webinar Tecnologias contra Crise do Coronavírus no Vale do Itajaí
21 de julho – 2 horas

Roda de Conversa sobre a Implementação dos Serviços de Famílias 
Acolhedoras para Crianças e Adolescentes
22 de outubro – 3 horas



APRIMORAMENTO 
DAS COMPETÊNCIAS 
TÉCNICAS E DA 
INFRAESTRUTURA 
DA AMMVI
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Aprimoramento de processos, estruturação de rotinas e modernização da infraestrutura interna e de 
equipamentos são periodicamente feitos pela equipe da Associação. Em 2020, foram feitas melhorias, tais como:

manutenção diária da rede e suporte aos usuários internos e dos consórcios públicos;
apoio às atividades de home office devido à quarentena, com aperfeiçoamento do acesso remoto  para todos os 
usuários da AMMVI e da Agir;
suporte remoto aos usuários;
conscientização dos usuários internos, e divulgação de vídeos com dicas e orientações relacionadas à segurança 
de rede;
continuidade do upgrade e migração do sistema operacional do parque de máquinas da AMMVI e upgrade em 
máquinas da Agir;
manutenção, relocação e suporte diário aos usuários e rede interna de telefonia, dados e circuito fechado de 
televisão.
atendimento às necessidades para o funcionamento institucional da sede e suporte às assessorias por meio da 
aquisição de bens e serviços;
os atos relacionados às compras e às contratações de bens e serviços devem ser conduzidos em observância ao 
Regulamento de Compras e Contratações da AMMVI. Em 2020, foram feitos 1.930 documentos gerados pela 
plataforma 1Doc.

Gerenciamento de documentos
trazendo eficácia e celeridade às rotinas 
administrativas, bem como notável redução no 
consumo de papel, corroborando com as 
iniciativas voltadas à preservação do meio 
ambiente.

A Associação desenvolve ações de comunicação 
institucional, compreendendo atividades de 
assessoria de imprensa, publicidade e relações 
públicas, mantém o arquivo das notícias relacionadas 

COMUNICAÇÃO
à entidade e às bandeiras do movimento municipalista 
e o banco de imagens dos cursos, reuniões, colegiados, 
assembleias, eventos em geral e atividades realizadas 
pela AMMVI.

Com a implantação da ferramenta de gestão de 
documentos, foi possível reorganização dos 
processos internos, rotinas e salvaguarda de 
documentos. Em 2020, a ferramenta comportou o 
trâmite de 5.289 documentos por meio digital, 



O site institucional é também uma fonte de pesquisa 
em que estão publicadas informações e notícias de 
interesse do movimento municipalista e do trabalho 
da entidade, auxiliando estudantes na pesquisa, 
servidores públicos no acesso aos materiais dos 

36
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eventos e das reuniões e os interessados em geral na 
atualização de conteúdo a respeito das pautas 
municipalistas. Em 2020, foram publicadas 661 notícias 
da AMMVI e/ou assuntos relacionados. No menu 
Agenda foram publicados 201 eventos relacionados à 
Associação. 

O Instagram da AMMVI também tem aumentado 
organicamente o número de interações, seguidores e 
engajamento. Da mesma forma, em 2020 foi criado o 
canal da AMMVI no YouTube e, em poucos meses, o 
número de inscritos passou de 4 mil. No canal, há
playlist nas áreas da saúde, educação, finanças 

municipais, tributação, meio ambiente, cultura, 
planejamento urbano e Covid-19. Foram muitas 
transmissões ao vivo e eventos on-line realizados para 
suprir as demandas dos municípios.

O canal atingiu mais de 70 mil visualizações em 2020.
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Covid-19
A fim de ampliar a sensibilização da população 
quanto aos cuidados de prevenção do novo 
coronavírus, a AMMVI realizou ainda três 
campanhas publicitárias com produção de posts 
para redes sociais, banners para site institucional, 
vídeos e spots. Estes materiais foram amplamente 
divulgados na imprensa regional, aplicativos de 
mensagens, sites e redes sociais on-line, como 
também teve engajamento de pessoas e 
instituições.

Em 2020, ano de pandemia mundial, a AMMVI fez 
o levantamento diário de dados para o 
acompanhamento da evolução da pandemia. 
Desde março, a Associação atualiza boletim com 
número de confirmados, recuperados e óbitos da 
região, que é divulgado no site institucional, nas 
redes sociais e enviado por aplicativo de 
mensagens. Foram 234 boletins atualizados 
emitidos pela Associação.
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SECRETARIA EXECUTIVA E ASSESSORIA 
CONTÁBIL E ORÇAMENTÁRIA

José Rafael Corrêa - diretor executivo 
e assessor Contábil
rafael@ammvi.org.br

ADMINISTRATIVO E INSTITUCIONAL

Giovana Peron - secretária executiva
secretaria@ammvi.org.br

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Michele Prada - assessora de Comunicação
comunicacao@ammvi.org.br

FINANCEIRO E CONTÁBIL

Ana Luiza Rocha Rodrigues - auxiliar administrativa
analuiza@ammvi.org.br

Beatriz Padilha - auxiliar administrativa
analuiza@ammvi.org.br

Daiane Pedroso da Silva - auxiliar administrativa
rh@ammvi.org.br

Isabella Otaviano Furlan Sanada - auxiliar administrativa
isabella@ammvi.org.br

Nair Teodoro Machado - auxiliar contábil
nair@ammvi.org.br

Valdete Korz Marques - contadora
valdete@ammvi.org.br

OPERACIONAL E DE CONTROLE

Sabrina Furlani - agente de Controle Interno
sabrina@ammvi.org.br

Maria Eduarda Lauth - estagiária
maria@ammvi.org.br

ASSESSORIA ECONÔMICA E FAZENDÁRIA

Célio Francisco Simão - assessor Econômico
celio@ammvi.org.br

ASSESSORIA JURÍDICA

Alexandre Carvalho Brigido - advogado
alexandre@ammvi.org.br

Artur Helder Lima Duarte - estagiário 
estagiario.juridico@ammvi.org.br

EQUIPE

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO URBANO, 
ARQUITETURA E ENGENHARIA

Aline Luiza Campos - estagiária
aline.campos@ammvi.org.br

Isadora Reis - arquiteta e urbanista
isadora@ammvi.org.br

Jaqueline Mota França - estagiária
jaqueline@ammvi.org.br

Richard Buchinski - arquiteto e urbanista
richard@ammvi.org.br

Vanessa Cristina de Sousa - engenheira civil
vanessa@ammvi.org.br

ASSESSORIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE

Lucca Pazini Moratelli – estagiário
lucca.pazini@ammvi.org.br

Simone Gomes Traleski - assessora de Saneamento 
e Meio Ambiente
simone@ammvi.org.br

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Miguel Angelo Cavalcante Ferreira - técnico de apoio 
ao usuário de informática
miguel@ammvi.org.br

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nayara Costa Brito

CONVÊNIOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS

Marise Teresinha Heinig

EDUCAÇÃO

Plauto Nercy de Carmargo Mendes

TRIBUTAÇÃO

Márcia Zilá Longen

CONSULTORES



SUPERVISÃO GERAL
José Rafael Corrêa

COORDENAÇÃO
Michele Prada

PRODUÇÃO DE CONTEÚDO
Alexandre Carvalho Brigido, Beatriz Padilha, Célio Francisco Simão, 
Giovana Peron, Isadora Reis, José Rafael Corrêa, Lucca Pazini Moratelli, 
Márcia Zilá Longen, Marise Teresinha Heinig, Michele Prada, Miguel 
Ângelo Cavalcante Ferreira, Nair Teodoro Machado, Nayara Costa Brito, 
Plauto Nercy de Camargo Mendes, Richard Buchinski, Sabrina Furlani, 
Simone Gomes, Vanessa Cristina de Sousa.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 
E BALANÇO SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO 
DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO VALE
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