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Abar: Associação Brasileira de Agências de Regulação

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

Amve: Associação de Municípios do Vale Europeu

Apae: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

APP: Área de Preservação Permanente

Celesc: Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.

CGR: Comissão de Governança Regional para Combate 
e Enfrentamento à Pandemia do Novo Coronavírus

Ciaps: Consórcio Intermunicipal de Atendimento 
Psicossocial

Cidasc: Companhia Integrada de Desenvolvimento 
Agrícola de Santa Catarina

Cies: Centro Integrado de Emergência em Saúde da 
Macrorregião Vale do Itajaí e Foz do Rio Itajaí

Cimvi: Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do 
Itajaí

Cisamvi: Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do 
Itajaí

CNM: Confederação Nacional de Municípios

Colsagri: Colegiado de Secretários Municipais de 
Agricultura da Amve

Congemas: Colegiado Nacional de Gestores Municipais 
de Assistência Social

CNAS: Conselho Nacional de Assistência Social

COT: Conselho Consultivo do Centro de Apoio 
Operacional da Ordem Tributária do MPSC

Cras: Centro de Referência de Assistência Social

Dnit: Departamento Nacional de Infraestrutura de 
Transportes

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

Esag: Escola Superior de Administração e Gerência

e-Sfinge: Sistema de Fiscalização Integrada de Gestão

ETS: Estudo Técnico Socioambiental

Fecam: Federação de Consórcios, Associações de 
Municípios e Municípios de Santa Catarina

Fiesc: Federação das Indústrias do Estado de Santa 
Catarina

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

IPCA: Índice de Preços ao Consumidor Amplo

IPM: Índice de Participação dos Municípios

IPTU: Imposto Predial e Territorial Urbano

ISS: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

ITR: Imposto Territorial Rural

LGPD: Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 

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

PAR: Plano de Ações Articuladas

PEC: Proposta de Emenda à Constituição

PMMA: Plano Municipal de Conservação e Recuperação 
da Mata Atlântica

Pnae: Programa Nacional de Alimentação Escolar

Santur: Agência de Desenvolvimento do Turismo de 
Santa Catarina

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

SDE: Desenvolvimento Econômico Sustentável de 
Santa Catarina

SEF: Secretaria de Estado da Fazenda

SES: Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina

Siafic: Sistema Único e Integrado de Execução 
Orçamentária, Administração Financeira e Controle

SIGPC: Sistema de Gestão de Prestação de Contas

Sine: Sistema Nacional de Emprego

Siope: Sistema de Informações sobre Orçamentos 
Públicos em Educação

Siops: Sistema de Informações sobre Orçamentos 
Públicos em Saúde

SNAS: Secretaria Nacional de Assistência Social

Suas: Sistema Único de Assistência Social

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

UCA: Universidade Costa Azul

Udesc: Universidade do Estado de Santa Catarina

VA: Valor Adicionado



MENSAGEM 
DO PRESIDENTE

Iniciamos 2021 com desafios impostos pela pandemia mundial do novo coronavírus. Eram muitas 
questões a serem resolvidas e muitas áreas da administração pública exigindo atenção e financiamento. A 
vida da nossa população ainda não tinha voltado ao que, antes da pandemia, chamávamos de normal. O 
cotidiano de nossas cidades ainda estava comprometido na economia, no social e exigia a retomada de 
alguns setores amplamente impactados com as medidas de proteção à saúde pública.

Porém, diante de todo o cenário de incertezas e desafios que se avolumava, tínhamos a esperança de dias 
mais promissores e carregávamos a certeza que, com união, os gestores públicos mudariam a realidade e 
que, com o comprometimento dos técnicos municipais, resultados positivos seriam alcançados. Ao 
nosso lado estava ainda a Amve, cujo trabalho de assessoria e representatividade foram essenciais para 
avançarmos na gestão municipal.

Em 2021, mudamos nosso nome, nossa marca, nosso posicionamento. Renovação é sempre importante e, 
com isso, objetivamos fortalecer ainda mais a cultura e a tradição do Vale Europeu. Buscamos a cada dia 
refletir a união de nosso povo em torno de valores que construíram nossa história. Nossa nova marca é 
inspirada em nossa cultura, em nosso Vale de beleza e sintonia, onde a força do trabalho brinda com a 
alegria de viver.

Neste ano, lançamos também um projeto voltado ao desenvolvimento sustentável e inovação. Com isso, 
queremos empoderar ainda mais nossos municípios para o desenvolvimento sustentável, a vocação e a 
inovação. Vislumbramos um Vale Europeu mais integrado e preparado para o futuro. Nossa região se 
desenvolve pela força da união de várias cidades, de várias culturas, de várias pessoas.

Queremos cidades inteligentes com políticas públicas mais eficientes, práticas, rápidas e seguras e, por 
este ideal, vamos continuar trabalhando de forma unida, responsável e dentro dos princípios da 
administração pública.

Kleber Edson Wa-Dall
Presidente

Prefeito de Gaspar
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Mudamos nosso nome de Ammvi (Associação dos 

Municípios do Médio Vale do Itajaí) para Amve 

(Associação de Municípios do Vale Europeu) para 

representarmos também a cultura e as tradições 
do Vale Europeu. Refletimos a união de nosso 
povo em torno de valores que nos deixaram 
conhecidos no mundo inteiro.

Para celebrar esse momento tão especial, 
lançamos nossa nova marca, que é inspirada em 
um dos nossos ícones que traduz a herança de 
nossos colonizadores: a técnica enxaimel, registro 
de nossa história desde a chegada dos primeiros 
imigrantes europeus.

O logotipo traz uma casa enxaimel já na primeira 
letra da sigla Amve. Nosso A remete diretamente 
a essa marca da cultura local, que atrai turistas de 
todo o Brasil e do mundo.

As cores também fazem referência ao nosso 
famoso modelo arquitetônico: o marrom dos 
caibros entrelaçados de madeira e o tom 
alaranjado dos tijolos de barro que preenchem as 
paredes.

AGORA SOMOS AMVE
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Um design forte e poderoso que simboliza toda 
nossa beleza, riqueza e tradição. O traço perfeito 
para uma nova etapa que já chega repleta de 
sucesso. 

Fundada em 2 de agosto de 1969, a Associação de 
Municípios do Vale Europeu (Amve) é uma 
entidade privada, sem fins lucrativos, constituída 
p a r a  a t u a r  n o  a s s e s s o r a m e n t o  e  n a 
representatividade política e institucional dos 
municípios associados. Nosso foco de atuação é a 
defesa dos interesses e da autonomia dos 
municípios, em prol do aperfeiçoamento da 
gestão municipal e melhoria dos serviços 
prestados aos cidadãos.

Como interlocutora dos municípios junto às 
esferas de governo e órgãos de controle, 
defendemos os  p le i tos  munic ipa l i s tas , 
colaboramos para o aprimoramento das políticas 
públicas, capacitamos os servidores públicos e 
i n t e g r a m o s  e n t i d a d e s  e m  p r o l  d o 
desenvolvimento sustentável do Vale Europeu.

AMVE



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.

VALORES
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NOSSOS MUNICÍPIOS:

 

SC

Apiúna 
Ascurra 
Benedito Novo 
Blumenau 
Botuverá 
Brusque 
Doutor Pedrinho 
Gaspar 
Guabiruba 
Indaial 
Pomerode 
Rio dos Cedros 
Rodeio
Timbó

Conheça mais sobre a Amve!
amve.org.br

Assessorar as administrações públicas municipais 
nas suas diversas áreas de atuação por meio da 
prestação de serviço e representatividade 
p o l í t i c o - i n s t i t u c i o n a l ,  p r o m o v e n d o  o 
desenvolvimento regional, a cooperação 
intermunicipal e a modernização da gestão 
pública.

Ser reconhecida como referência de associação 
de municípios no apoio e no assessoramento à 
ampliação da capacidade administrativa, 
econômica e social dos municípios e na 
promoção do desenvolvimento regional.

MISSÃO VISÃO



ASSEMBLEIA DE PREFEITOS
A composição pluripartidária da entidade garante o 
equilíbrio das forças políticas regionais. 
A Assembleia Geral é o órgão soberano com função 
normativa e deliberativa, composta pelos prefeitos 
dos 14 municípios associados à entidade. 

Presidente 2021/2022
Prefeito de Gaspar

Kleber Edson Wan-Dall

Vice-presidente Institucional
Prefeito de Blumenau

Mário Hildebrandt
Vice-presidente de
Articulação Política
Prefeito de Timbó

Jorge Augusto Krüger

Prefeito de Apiúna
Marcelo Doutel da Silva

Prefeita de Benedito Novo

Arrabel Antonieta 
Lenzi Murara Prefeito de Botuverá

Alcir Merizio

A Diretoria Executiva possui função dirigente e é 
auxiliada pela Secretaria Executiva. O Conselho 
Fiscal acompanha a execução dos recursos 
financeiros.

Prefeito de Brusque
José Ari Vequi

Prefeito de Doutor Pedrinho
Hartwig Persuhn

Prefeito de Guabiruba
Valmir Zirke

Prefeito de Indaial
André Luiz Moser

Prefeito de Rio dos Cedros
Jorge Luiz Stolf

Prefeito de Rodeio
Valcir Ferrari

Vice-presidente de
Políticas Públicas

Prefeito de Ascurra

Arão Josino da Silva
Tesoureiro

Prefeito de Pomerode

Ércio Kriek
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PARCERIAS 
INSTITUCIONAIS

A cooperação entre Amve e Distrito de Karlsruhe, 
na Alemanha, permitiu o debate e a análise de 
parcerias futuras que possibilitem o intercâmbio de 
informações e conhecimentos, bem como o 
desenvolvimento de projetos nas áreas de 
inovação, mobilidade urbana, digitalização, 
infraestrutura em saneamento básico, cultura, 
turismo e ODS. 

Cooperação com 
Distrito de Karlsruhe

Com o objetivo de discutir e planejar ações 
voltadas à gestão de riscos e resiliência no Vale 
Europeu, mantivemos uma parceria com o Imredd e 
a Universidade Costa Azul. Em 2021, a partir de 
demanda apresentada pelos prefeitos, o foco dos 
trabalhos com o Imredd foi a recuperação 
econômica pós-pandemia.

O Centro de Inovação Blumenau foi envolvido nos 
trabalhos e foram discutidas possibilidades de 
projetos para alavancar a atividade econômica do 
Vale Europeu. Também foi tratado sobre um 
modelo de plataforma para padronizar o 
desenvolvimento de projetos e realizadas reuniões 
presenciais com o representante do Imredd para 
planejamento, esclarecimentos e envolvimento 
dos atores na cooperação.

Cooperação com 
instituições francesas
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PRÊMIOS

Mais uma vez recebemos o Prêmio Boas Práticas em 
Gestão Pública. Dentre as 20 práticas selecionadas, 
o projeto Estudo Técnico Socioambiental dos 
Municípios ficou em segundo lugar na modalidade 
Gestão de Obras e Serviços Urbanos, categoria 
Organização da Sociedade Civil, Empresas e 
Profissionais Autônomos.

Prêmio Boas Práticas 
em Gestão Pública 

O prêmio, promovido pela Udesc por meio da Esag, 
objetiva identificar, reconhecer e estimular práticas 
inovadoras que, fundamentadas em princípios 
democráticos, geram avanços na realização do 
interesse público.  

PROGRAMAS 
E PROJETOS

Em conjunto com o Observatório Social de 
Brusque, o programa vem sendo replicado nos 
municípios da Amve 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, conflitos de interesse e 
desvios éticos e de conduta. 

Durante o ano, foram realizadas reuniões com 
gestores municipais e encontros nos municípios-
piloto do programa (Blumenau, Guabiruba e 
Pomerode) para orientação aos servidores 
públicos, produção de instrumentos legais e 
palestras de conscientização e informação aos 
atores internos e externos envolvidos no programa.

Programa de Integridade 
e Compliance Público 
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Este trabalho resultou na criação do Programa de 
Integridade e Compliance por meio de lei e decreto 
nos municípios-piloto e na construção dos 
respectivos Código de Conduta Ética. 

Ainda em 2021, iniciamos a etapa de rastreio dos 
r i scos  mater ia l i zados ,  que  contempla  o 
m a p e a m e n t o  d o s  p r o c e s s o s  j u d i c i a i s  e 
administrativos junto TCE/SC, Ministério Público, 
Poder Judiciário e Controle Interno da prefeitura.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2021  

Com olhar voltado ao futuro e ao planejamento do 
Vale Europeu que queremos daqui a décadas, a 
Associação iniciou um projeto focado no 
desenvolvimento sustentável e inovação. O 
ob jet ivo  é  ag lut ina r  ações  vo l tadas  ao 
empoderamento regional com um planejamento 
de desenvolvimento sustentável para as próximas 
décadas.  

A missão do projeto é apresentar planos e ações 
para que o Vale Europeu se torne uma região 
inteligente de classe mundial, ainda mais integrada 
e preparada para o futuro. O projeto será 
desenvolvido em cinco fases ao longo dos 
próximos dois anos e prevê a execução de ações 
relativas aos eixos a serem escolhidos pelos 
municípios com a participação da população. 

Inovação

10

Desenvolvido pela área de Tributação da Amve, o 
Programa Ação Fiscal objetiva potencializar e 
ampliar a efetividade das ações fiscais dos 14 
municípios da região por meio da estruturação dos 
órgãos e capacitação dos agentes responsáveis 
pelo lançamento, fiscalização e arrecadação dos 
tributos municipais. 

Caracteriza o programa o planejamento ordenado 
dos trabalhos do Colegiado de Tributação da Amve 
e dos grupos criados para desenvolver ações 
direcionadas nas áreas de imobiliário, ISS, Simples 
Nacional e IPM.

Programa 
Ação Fiscal

Com um projeto voltado à implementação da 
gestão dos sistemas de esgotamento sanitário, 
como fossa e filtro anaeróbio, a Amve promoveu 
periodicamente a divulgação e orientação do 
Projeto de Gestão dos Sistemas Locais de 
Esgotamento Sanitário nos municípios. 

Projeto Gestão de Sistemas 
Locais de Esgotamento Sanitário
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Nossa parceria com o Observatório Social de 
Brusque continuou e o projeto Era uma Vez, 
Semente do Bem levou contação de histórias 
infantis gratuitamente por meio de plataformas on-
line. O projeto objetiva resgatar e/ou ensinar 
valores éticos e morais através do mundo 
encantado das histórias.

Projeto Era uma Vez, 
Semente do Bem

Somos signatários do Movimento Nacional dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável Santa 
Catarina. O Movimento visa à construção de uma 
sociedade melhor,  socialmente inclusiva, 
ambientalmente sustentável e economicamente 
equilibrada. Com a adesão, comprometemo-nos 
com a Agenda 2030 e com os ODS. A Amve recebeu 
o selo de signatária, que é concedido às instituições 
que cumprem com os requisitos de adesão ao 
Movimento.

Movimento ODS

Possuímos várias iniciativas voltadas aos ODS, dentre elas: 

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 facilitar 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 multisetoriais, que mobilizam e compartilham 
conhecimento, experiência, tecnologia e recursos financeiros. 

Como signatária, participamos das reuniões do Comitê local do Movimento ODS, das assembleias gerais, 
promovemos ações de conscientização e engajamento do público-interno, como também iniciativas e 
eventos voltados às metas dos ODS. 



Atuando em prol dos 14 municípios, defendemos os pleitos municipalistas junto às esferas de 
governo, órgãos de fiscalização e entidades representativas, de forma que a autonomia 
municipal seja assegurada.

Lutamos para que as medidas aprovadas pelo Congresso Nacional e Casas Legislativas venham 
ao encontro das demandas dos municípios, local onde o cidadão vive e desenvolve suas 
atividades. Para tanto, participamos de mobilizações nacionais e estaduais de cunho 
reivindicatório em prol da aprovação de matérias relevantes para os municípios. Além disso, 
promovemos constante articulação com as esferas de governo para exposição de pleitos 
municipalistas e demandas dos municípios associados.

Em 2021, foram mais de 500 ofícios enviados, dos quais muitos pleitos foram atendidos e 
também foi possível obter respostas a questionamentos feitos aos governos federal e estadual. 
Mesmo no contexto da pandemia, a articulação e a representatividade político-institucional se 
mantiveram ativas, o que possibilitou realização de reuniões com governos estadual e federal, 
parlamentares, Dnit, MPSC e TCE/SC para apresentação de demandas da região e continuidade 
de parcerias. Também foi possível a continuidade das parcerias firmadas com entidades 
municipalistas, órgãos de controle externo e instituições públicas e não governamentais.

EIXO 
ARTICULAÇÃO 
POLÍTICA E 
INSTITUCIONAL
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337Solicitação 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

Informação sobre novo posicionamento social da Associação

Outros

Fonte: AMVE

Temas dos ofícios enviados
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Gráfico 1: Ofícios enviados.

 



Pleitos atendidos em 
resposta aos ofícios enviados 
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Ofício Pleito atendido

027/2021 - SES Participação do secretário André Motta Ribeiro em reunião com 
prefeitos para tratar sobre a pandemia de Covid-19.

071/2021 - senador 
Esperidião Amin

Disponibilização de exemplares do livro Vade Mecum para 
distribuição aos municípios.

074/2021 - MPSC Participação de representante do Conselho Consultivo do Centro 
de Apoio Operacional da Ordem Tributária na Roda de Conversa: 
Desafios da Receita Municipal.

136/2021 - SES Participação do secretário André Motta Ribeiro em assembleia 
geral ordinária para tratar sobre a pandemia de Covid-19.

240/2021 - MPSC Participação do promotor de justiça Leonardo Todeschini, da 
Promotoria de Justiça Regional de Meio Ambiente de Blumenau, 
em assembleia geral ordinária.

242/2021 - MPSC Participação do promotor de justiça Assis Marciel Kretzer, 
coordenador do COT, em assembleia geral ordinária, para 
assinatura de Termo de Cooperação Técnica.

328/2021 - CNM Liberação da técnica Thaís Lima Mendes para participar em live da 
Semana ODS na Prática.

343/2021 - TCE/SC Participação do presidente Adircélio de Moraes Ferreira Junior em 
reunião com a diretoria executiva da Amve.

344/2021 - SDE Participação de representante da Secretaria em reunião de 
prefeitos para tratar sobre o Novo Marco Legal do Saneamento.

405/2021 - MPSC Participação do promotor de justiça Assis Marciel Kretzer, 
coordenador do COT, no 2º Fórum das Administrações Tributárias.

A fim de aproximar o relacionamento da Associação com os municípios associados, a Amve promoveu 
visitas periódicas aos gestores municipais, o que contribuiu para o diálogo, o levantamento de demandas dos 
municípios e atualização dos projetos em andamento.



PREFEITOS
O encont ro  per iód ico  com pre fe i tos  é 
imprescindível para planejamento e execução de 
in ic iat ivas  voltadas ao desenvolvimento 
econômico, social e ambiental do Vale Europeu. Por 
isso, em 2021 foram realizadas 11 assembleias gerais 
ordinárias e quatro extraordinárias, que geraram 
diversas discussões e encaminhamentos de 
demandas relevantes para a região.

Dentre os assuntos das reuniões, destaque para 
medidas de enfrentamento à pandemia do novo 
coronavírus, planeamento urbano, saúde pública, 
finanças municipais, educação, assistência social, 
parcerias institucionais e defesa civil.
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Mantivemos participação nos trabalhos da CGR e 
também do Cies, colaborando e liderando ações 
relacionadas ao atendimento da população e 
medidas de prevenção. A fim de ampliar a 
conscientização da população quanto à campanha 
de vacinação e manutenção dos cuidados de 
p revenção ,  rea l i zamos  duas  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. 

PANDEMIA
Desde que iniciou a pandemia do novo coronavírus, 
repassamos constantemente informações e 
orientações relacionadas às atualizações de 
legislação, ajuste orçamentário e procedimentos 
decorrentes das medidas de enfrentamento à 
pandemia. Mantivemos este assunto em pauta nas 
reuniões dos colegiados temáticos e assembleias 
de prefeitos.

Ainda em 2021, continuamos executando o 
l e v a n t a m e n t o  d i á r i o  d e  d a d o s  p a r a  o 
acompanhamento da evolução da pandemia na 
região, que traz a série histórica da pandemia nos 
municípios da Amve, em Santa Catarina, no Brasil e 
no mundo, como também a ocupação dos leitos 
clínicos e de terapia intensiva na região.
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Os encontros virtuais foram usados para reunir servidores públicos, gestores municipais, 
promover capacitações e acompanhamento dos trabalhos da Associação. 

Em 2021, foram realizadas mais de 600 reuniões e formações virtuais, tanto da Associação quanto 
dos municípios e consórcios por meio da plataforma de videoconferência disponibilizada pela 
Amve. 

EIXO 
APOIO À 
GESTÃO 
MUNICIPAL



Fonte: AMVE

Uso de salas virtuais pela plataforma Zoom

Reuniões de prefeitos e assembleias

Reuniões/eventos municípios associados

Reuniões/eventos Amve

Reuniões/eventos consórcios
e/ou outras entidades 439

123

46 21
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A área da Agricultura é coordenada pela Assessoria 
de Saneamento e Meio Ambiente da Amve com o 
apoio do Colsagri. Em 2021, os gestores se 
envolveram em assuntos que impactam nas 
políticas públicas da área, tais como:

- Portaria SAR 16/2020, que institui no Estado de 
Santa Catarina a obrigatoriedade do cumprimento 
dos critérios e procedimentos para a produção, 
acondicionamento, conservação, transporte, 
s e l e ç ã o  e  r e c e p ç ã o  d o  l e i t e  c r u  e m 
estabelecimentos registrados no serviço de 
inspeção oficial;

- Portaria SAR 44/2020 - IN n° 002/2021- DEDSA, 
que traz a definição de municípios e prazos para 
realização dos exames de tuberculose; 

- Política Estadual de Agroecologia e Produção 
Orgânica (PEAPO) - Lei nº 18.200/2021;

- Plano Municipal da Mata Atlântica e seu vínculo 
com agricultura.

Além disso, foram realizadas visitas técnicas a fim 
de fomentar novos conhecimentos, troca de 
experiências e difusão das práticas em outros 
municípios. 

Em 2021, foram efetivadas seis reuniões do Colsagri 
e uma visita técnica ao Horto Florestal da Prefeitura 
de Brusque, somando 90 participações.

AGRICULTURA

Gráfico 2: Uso de salas virtuais pela plataforma Zoom.

 



A Assessoria de Assistência Social atuou pela 
efetivação do Suas nos municípios da Amve. Neste 
ano, foi elaborado o Diagnóstico dos Conselhos 
Tutelares da região. As parcerias foram aprimoradas 
e foi possível agilizar a regularização documental 
dos imigrantes em situação de vulnerabilidade 
social que são atendimentos nos Cras. Isso foi viável 
por meio de parceria entre o Projeto de Extensão de 
Atendimento ao Imigrante da Univali e os 
municípios da Amve.

Diante ainda da pandemia, que exigiu fortemente a 
atuação da Assistência Social, a Amve inseriu no 
debate o auxílio emergencial do Governo do 
Estado de Santa Catarina de apoio financeiro a 
famílias em vulnerabilidade social ou que perderam 
o emprego e fonte de renda durante a pandemia do 
coronavírus. Neste contexto, foi tratado acerca da 
retomada das at ividades presenciais  nos 
equipamentos do Suas.

Outra iniciativa desenvolvida neste ano e que 
trouxe avanço nos municípios foi a assessoria 
prestada pela Amve no processo de elaboração dos 
Planos Municipais de Assistência Social, como 
também o apoio aos municípios na realização das 
Conferências Municipais de Assistência Social.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Estudo de Desfinanciamento 
do Suas
A fim de mensurar o montante de recursos a receber 
pela Assistência Social, foi elaborado um importante 
levantamento sobre o desfinanciamento do Suas em 
âmbito federal. O documento contém a tabulação dos 
valores em atraso e em débito não repassados pelo 
governo federal aos cofres municipais nos últimos 
anos para a execução dos serviços socioassistenciais e 
da política pública de Assistência Social. 

O levantamento serviu de base para reivindicações a 
outras esferas de governo e entidades municipalistas. 
Foi apresentado para instituições estaduais e 
encaminhado ao CNAS. A partir disso, o estudo foi 
elaborado em todas as regiões de Santa Catarina e, por 
meio da Fecam, foi apresentado e entregue à SNAS, ao 
Fórum Parlamentar Catarinense e ao Congemas.

Por fim, o levantamento sobre o desfinanciamento foi 
apresentado para todos os prefeitos da Amve, 
destacando o impacto negativo que a falta de repasse 
causa na execução da política de Assistência Social 
nos municípios. Por meio do estudo, foi possível 
dimensionar o montante que cada município da região 
está arcando com recurso próprio para a execução da 
política pública de Assistência Social.
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Articulação Institucional

A Amve participou de reunião, em Brasília, com a SNAS, Congemas, CNM e Fórum Parlamentar Catarinense. 

Este encontro foi resultado de uma articulação das instituições municipalistas para apresentar pautas do 
setor, as quais foram elencadas a partir das reuniões da Câmara Técnica e dos Colegiados Regionais de 
Assistência Social.
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Auxiliamos 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, realizamos assessoria em processos e 
ju lgamento  de  impugnações  e  recursos 
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 legal de editais de 
licitação e regulamentações de pregão e/ou 
registro de preços.



Desenvolvemos ações de comunicação institucional, 
atividades de assessoria de imprensa, publicidade e 
relações públicas. 

Em nosso banco de dados, estão notícias relacionadas 
à  ent idade  e  às  bande i ras  do  mov imento 
municipalista, como também inúmeras imagens de 
cursos, reuniões, colegiados, assembleias, eventos em 
geral e atividades realizadas por nosso time.

COMUNICAÇÃO
Nosso site é uma fonte de pesquisa em que estão 
publicadas informações e notícias de interesse do 
movimento municipalista e do nosso trabalho, 
auxiliando estudantes na pesquisa, servidores públicos 
no acesso aos materiais de eventos, reuniões e 
colegiados, como também conteúdo a respeito das 
pautas municipalistas. Em 2021, foram publicadas 311 
notícias da Amve e/ou assuntos relacionados. No 
menu Agenda foram publicados 234 eventos 
relacionados à Associação. 
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Nossa conta no Instagram também tem aumentado 
organicamente o número de interações, seguidores 
e engajamento. Da mesma forma, o canal de vídeos 
da Amve mantém aumento no número de inscritos, 
chegando a quase 5 mil. Nele, há playlist nas áreas 
da saúde, educação, f inanças municipais , 
tributação, meio ambiente, cultura, planejamento 
urbano, Covid-19, dentre outros vídeos. 

Foram muitas transmissões ao vivo e eventos on-
line realizados para suprir a demandas dos 
municípios e trazer aos servidores públicos e 
comunidade assuntos que impactam em nossos 
municípios.

Em 2021, a unidade de controle da Associação e 
consórcios emitiu 91 documentos oficiais, dentre eles 
notificações, orientações, comunicados internos e 
pareceres. 

Foi possível ainda aprimorar processos e fluxos 
internos, como também orientação e prevenção de 
irregularidades e correção de atos administrativos e 
de gestão fiscal.

Atuamos fortemente nas discussões junto ao TCE/SC 
para promover ajustes de sistemas e aperfeiçoamento 
de processos para efetivação da transição do e-Sfinge 
web para e-Sfinge on-line, que impactou diretamente 
em melhorias aos municípios.

Atuamos nas ações de monitoramento dos portais de 
transparência dos municípios com relação às despesas 
efetuadas no enfretamento da pandemia, em 
atendimento ao Projeto da Força Tarefa Cidadã, do 
Observatório Social do Brasil.

CONTROLE INTERNO
Este trabalho resultou em participação da Amve como 
painelista no 5º Congresso Nacional Pacto pelo Brasil - 
Painel Gestão Inteligente de Cidades.
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Além disso, fizemos um extenso trabalho voltado à 
LGPD, que culminou no curso da implementação da 
Lei para debate do tema, treinamento e fluxo das 
informações. Com isso, os municípios estão 
recebendo suporte técnico para cumprimento dos 
dispositivos legais e formação das equipes para 
atualização e operacionalização dessa lei nas 
prefeituras. 
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A Assessoria em Gestão de Convênios da Amve 
exerceu um forte trabalho voltado aos gestores 
para auxiliar na interpretação da legislação e no 
compartilhamento com todas as áreas de serviço 
dos municípios, pois, mesmo com o fim do decreto 
federal de calamidade pública, o número de atos 
legais relacionados a crédito extraordinário, 
emendas parlamentares impositivas e operações 
de créditos continuaram e exigiram preparo e 
agilidade dos técnicos municipais.

Outro fator que exigiu constante orientação da 
Amve foram as alterações relacionadas às 
transferências voluntárias de recursos do Estado e 
emendas impositivas individuais. 

A Gestão de Convênios atuou também na 
orientação a respeito das operações de crédito 
com e sem garantia da União, instrução sobre o 
M o d e l o  d e  E x c e l ê n c i a  e m  G e s t ã o  d a s 
Transferências da União, operacionalização da 
Plataforma +Brasil, transferências especiais do 
Estado e recomendações relacionadas às emendas 
do orçamento da União e do Estado.

CONVÊNIOS



A Gestão de Cultura da Amve objetiva dar suporte 
aos gestores municipais na tomada de decisão, 
fomentar ações culturais na região, incentivar e 
desenvolver as manifestações artísticas e culturais, 
divulgar as atrações culturais, promover a 
consolidação da política pública de Cultura e a 
organização dos órgãos gestores da pasta.

Com a prorrogação da Lei de Emergência Cultural 
Aldir Blanc, fortalecemos nossas orientações aos 
gestores  da área para  cumprimento dos 
dispositivos legais. 

CULTURA
Com isso, foi possível abertura de novos editais de 
fomento para a cadeia cultural da região e o 
esgotamento dos saldos financeiros da respectiva 
lei. 

Além da Lei Aldir Blanc, que dominou as pautas das 
reuniões dos gestores de Cultura, foi desenvolvido 
um trabalho de conscientização sobre ODS, 
políticas públicas da Cultura para a economia 
municipal e valorização das manifestações 
culturais, organização dos Sistemas Municipais de 
Cultura, fortalecimento do artesanato, dentre 
outras pautas. 
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A Amve presta assessoria econômica e fazendária 
para auxiliar os municípios com informações 
socioeconômicas, orientar as prefeituras na gestão 
do Movimento Econômico e interpelar em favor do 
aumento da receita tributária municipal. 

Para tanto, a assessoria Econômica se reúne com 
empresas para acerto e esclarecimentos das 
declarações do movimento econômico, informa as 
prefeituras sobre o posicionamento dos índices de 
retorno do ICMS, visita escritórios de contabilidade e 
empresas para verificação dos valores negativos, 
analisa os valores do setor agropecuário, auxilia na 
obtenção de documentos para montagem do 
processo sobre impugnações e recursos de 
julgamento, dentre outras atividades.

ECONOMIA

Valor Adicionado (VA) se refere ao valor dos bens e 
serviços após serem transformados no processo 
produtivo pelos agentes econômicos.
 
No ano de 2020,  os  municípios da Amve 
representaram 10,8% do total gerado na economia 
do Estado.

A tabela 1 apresenta o VA a preços constantes dos 14 
municípios da Amve. 

Compreende os anos de 2017 a 2020 com seus 
valores devidamente ajustados para dezembro de 
2020 através do IPCA.

Valor Adicionado



Tabela 1: Valor Adicionado a preços constantes 2017 a 2020.

MUNICÍPIOS

 

2017

 

2018

 

2019

 

2020

 

PARTICIPAÇÃO 

NO VA 2020

 
POSIÇÃO NO 

ESTADO 2020

Apiúna 544.112.131,86

 

487.285.443,67

 

432.542.435,25

 

383.952.498,92

Ascurra 148.774.686,06

 

144.410.339,29

 

160.327.316,62

 

179.706.478,05

Benedito Novo

 
227.133.437,94

 
229.568.641,96

 
250.600.751,24

 
351.814.425,25

Blumenau
 

11.616.766.878,83
 

11.320.126.241,91
 

11.528.810.394,95
 
12.898.706.779,08

Botuverá
 

267.155.519,76
 

258.347.524,93
 

272.740.374,30
 

327.527.355,95

Brusque 4.271.451.976,11 4.163.117.952,70 4.442.446.548,01  5.154.009.806,31

Doutor Pedrinho 104.834.111,23 97.326.497,33 73.128.752,24  119.857.243,15

Gaspar 2.615.021.544,46 2.536.724.458,11 2.770.162.261,77  3.425.949.079,14

Guabiruba
 

683.118.788,59
 

622.672.114,75
 

689.781.447,77
 

837.362.102,38

Indaial 2.104.226.213,14
 

2.021.821.910,11
 

2.177.091.723,84
 

2.568.588.978,83

Pomerode
 

1.765.538.486,27
 

1.779.490.436,61
 

1.923.385.605,92
 

2.113.891.104,73

Rio dos Cedros

 

300.849.898,53

 

257.346.236,81

 

303.067.804,82

 

367.466.638,63

Rodeio 155.473.720,56

 

161.475.937,54

 

171.752.056,01

 

227.891.361,14

Timbó 1.593.839.171,66

 

1.554.928.981,22

 

1.610.622.045,39

 

1.905.359.466,55

Amve 26.398.296.564,99

 

25.634.642.716,93

 

26.806.459.518,14

 

30.862.083.318,11

Santa Catarina 215.270.316.489,83 218.753.280.419,91 229.025.351.328,30 285.958.386.508,83

 

1,24%
 

0,58%
 

1,14%

 
41,79%

 
1,06%

 16,70%

 0,39%

 11,10%

 
2,71%

 
8,32%

 
6,85%

 

1,19%

 

0,74%

 

6,17%

 

100,00%

-

 

127
 

198
 

136

 
3

 
146

 9

 242

 17

 
69

 
23

 
266

 

132

 

172

28

- 

 -

Fonte: Valores a preços constantes - atualizados pelo IPCA dezembro/2020SEF/SC - Relatório do Movimento 
Econômico. Elaboração: Amve.

O gráfico 3 ilustra a participação dos municípios na composição do VA em 2020. Blumenau participa com 
41,79% da geração de VA da região e ocupa a 3ª posição no ranking do Estado, com R$ 12.898.706.779,08. 
Destacam-se ainda os municípios de Brusque, que participa com 16,7% na Associação (R$ 5.154.009.806,31) e 
ocupa a 9º posição no Estado; Gaspar, com 11,1% (R$ 3.425.949.079,14) e 17º posição em SC; e Indaial, com 8,3% 
(R$ 2.568.588.978,83) e 23º posição no ranking de participação do VA de Santa Catarina.

Timbó

Rodeio

Rio dos Cedros

Pomerode

Indaial

Guabiruba

Gaspar

Doutor Pedrinho 

Brusque

Botuverá

Blumenau

Benedito Novo

Ascurra   

Apiúna 

 

 

 

 

 

 

 

6,17%

0,74%

1,19%

6,85%

8,32%

2,71%

11,10%

0,39%

16,70%

1,06%

41,79%

1,14%

0,58%

1,24%
% de participação no Valor Adicionado Regional
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Gráfico 3: Participação dos municípios no Valor Adicional regional no ano de 2020..

Fonte: SEF/SC - Relatório do Movimento Econômico. Elaboração: Amve.
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Tabela 2: Variação real do Valor Adicionado dos municípios.

A tabela 2 mostra a variação real do VA de 2017 a 2020 a preços constantes. Observa-se que a variação entre 
2017 e 2018 foi negativamente grande, porém se comparada a 2017 a 2020, a variação foi positiva, resultando 
em um aumento do VA de aproximadamente R$ 4,5 milhões. 

MUNICIPIOS  2018/2017 2019/2018  2020/2019  
Apiúna  -56.826.688,18  -54.743.008,42  -48.589.936,34  
Ascurra  -4.364.346,78  15.916.977,34  19.379.161,43  
Benedito Novo  2.435.204,02  21.032.109,28  101.213.674,02  
Blumenau  -296.640.636,92  208.684.153,04  1.369.896.384,13  
Botuverá  -8.807.994,84  14.392.849,38  54.786.981,64  
Brusque  -108.334.023,41  279.328.595,32  711.563.258,29  
Doutor Pedrinho

 
-7.507.613,90

 
-24.197.745,09

 
46.728.490,90  

Gaspar
 

-78.297.086,36
 

233.437.803,66
 

655.786.817,37  
Guabiruba

 
-60.446.673,84

 
67.109.333,02

 
147.580.654,61

 
Indaial

 
-82.404.303,03

 
155.269.813,74

 
391.497.254,99

 
Pomerode

 
13.951.950,34

 
143.895.169,31

 
190.505.498,81

 
Rio dos Cedros

 
-43.503.661,72

 
45.721.568,01

 
64.398.833,81

 Rodeio
 

6.002.216,99
 

10.276.118,46
 

56.139.305,13
 Timbó -38.910.190,44 55.693.064,17 294.737.421,16
 Amve

 
763.653.848,07

 
1.171.816.801,21

 
4.055.623.799,97

 
 
Fonte: SEF/SC - Relatório do Movimento Econômico. Elaboração: Amve

Retorno do ICMS

Tabela 3: Índices de retorno de ICMS para o exercício de 2018 a 2022 e taxa de variação anual do índice.

     

O retorno de ICMS é com base na participação no VA do Estado. O crescimento desse índice considera 
também o índice do ano anterior e, desta forma, passa a ser mais modesto o seu crescimento. 

MUNICIPIOS
 

2018
 

2019
 

2020
 

2021
 

2022
 TAXA DE 

VARIAÇÃO 
2022 / 2018

Apiúna  0,2853974  0,2643271  0,2529406  0,2257851  0,1881781  -34,1%
Ascurra  0,0943869  0,1038079  0,1082759  0,1086557  0,1073078  13,7%
Benedito 
Novo

 
0,1434158  0,1423824  0,1402908  0,1419524  0,1496389  4,3%

 
Blumenau

 
4,8145518

 
4,8009189

 
4,5436074

 
4,3895428

 
4,1072818

 
-14,7%

 Botuverá
 

0,1429757
 
0,1491272

 
0,1537834

 
0,1516521

 
0,1501377

 
5,0%

 Brusque

 
1,6775529

 
1,7069326

 
1,7029662

 
1,6840499

 
1,6412322

 
-2,2%

 Doutor 
Pedrinho

 

0,0858385

 

0,0915141

 

0,0904533

 

0,0833268

 

0,0822314

 
-4,2%

 
Gaspar

 

0,9743939

 

1,0407029

 

1,0599632

 

1,0577456

 

1,0740785

 

10,2%

 
Guabiruba

 

0,2752011

 

0,303025

 

0,3066875

 

0,299824

 

0,3033008

 

10,2%

 
Indaial

 

0,8919651

 

0,880077

 

0,8590821

 

0,8476534

 

0,8365996

 

-6,2%

 
Pomerode

 

0,7483746

 

0,7405001

 

0,7451354

 

0,7534925

 

0,721941

 

-3,5%

 

Rio dos 
Cedros

 

0,140129

 

0,1551302

 

0,1602411

 

0,1570854

 

0,1617014

 

15,4%

 

Rodeio 0,1220519 0,1147824 0,112914 0,1140913 0,1165892 -4,5%
Timbó 0,6466259 0,6599095 0,667609 0,6518249 0,6329092 -2,1%
Amve 11,042861 11,153137 10,903950 10,666682 10,273128 -7,0%

Fonte: SEF/SC - Relatório do Movimento Econômico. Elaboração: Amve.
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Gráfico 4: Índices de retorno do ICMS para a região da Amve.

    Fonte: SEF/SC - Relatório do Movimento Econômico. Elaboração: Amve.  

Gráfico 5: Evolução da transferência do ICMS – Amve.

Valores a preços constantes, atualizados pelo IPCA dezembro 2020. Fonte: FECAM - Portal das Transferências 
Constitucionais. 
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Banco de Dados
O banco de dados da Amve compreende um apanhado de informações socioeconômicas destinadas a dar 
suporte na tomada de decisão dos gestores municipais. Todos os anos são emitidos relatórios aos municípios 
com as informações atualizadas, cujo documento, denominado Vale Europeu em Números, também pode 
ser usado como fonte de atração de investidores.

Tabela 4: População residente e variação entre 2010 e 2021.

MUNICÍPIOS

 

CENSO 

 

2010

 
CENSO 

 

2017

 
2018

 

2019

 

2020

 

Δ ANUAL 

2010/2020

 

Apiúna

 

9.600

 

10.542

 

10.636

 

10.743

 

10.848

 

13,00%

 

Ascurra

 

7.412

 

7.877

 

7.889

 

7.934

 

7.978

 

7,64%

 

Benedito Novo

 

10.336

 

11.425

 

11.526

 

11.652

 

11.775

 

13,92%

 

Blumenau

 

309.011

 

348.513

 

352.460

 

357.199

 

361.855

 

17,10%

 

Botuverá

 

4.468

 

5.100

 

5.169

 

5.246

 

5.322

 

19,11%

 

Brusque

 

105.503

 

128.818

 

131.703

 

134.723

 

137.689

 

30,51%

 

Doutor Pedrinho
 

3.604
 

4.043
 

4.013
 

4.064
 

4.115
 

14,18%
 

Gaspar
 

57.981
 

67.392
 

68.465
 

69.639
 

70.793
 

22,10%
 

Guabiruba
 

18.430
 

22.732
 

23.272
 

23.832
 

24.382
 

32,30%
 

Indaial
 

54.854
 

66.497
 

67.923
 

69.425
 

70.900
 

29,25%
 

Pomerode
 

27.759
 

32.334
 

32.874
 

33.447
 

34.010
 

22,52%
 

Rio dos Cedros
 

10.284
 

11.431
 

11.542
 

11.676
 

11.808
 

14,82%
 

Rodeio
 

10.922
 

11.488
 

11.502
 

11.551
 

11.600
 

6,21%
 

Timbó  36.774  42.801  43.484  44.238  44.977  22,31%  

Amve  666.938  770.993  782.458  795.369  808.052  21,16%  

Santa Catarina  6.248.436  6.988.533  7.075.494  7.164.788  7.252.502  16,07%  

Brasil  190.755.799  207.833.825  208.262.058  209.055.644  210.816.209  10,52%  

 
Fonte: IBGE. Elaborado pela Amve.
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Coordenação e Controle de 
Notas Fiscais de Produtor Rural

Prestamos orientações relacionadas ao sistema de controle e emissão de notas para produtor rural, tais 
como emissão de notas fiscais, preenchimento, digitação, baixa e transmissão e controle e cadastramento, 
como também esclarecimentos e acompanhamento sobre a legislação pertinente.

Tabela 5: Valor do setor agropecuário na composição do Valor Adicionado total.  

 

 
Fonte: SEF/SC - Relatório do Movimento Econômico. Elaboração: Amve.

Municípios 2019 
%  

sobre o VA total  
2020  

%  
sobre o VA 

total  

Apiúna 22.592.485,58 5,4  
   

30.911.148,72  
12,5  

Ascurra 5.592.954,77 3,6  
     

9.173.847,66  
4,5  

Benedito Novo
 

13.353.048,89
 

5,6
 

   
19.294.297,37 

 
4,2  

Blumenau
 

48.923.938,22
 

0,4
 

   
58.735.714,02 

 
36,2

 

Botuverá
 

2.669.359,37
 

1,0
 

     2.006.392,14 
 

3,6
 

Brusque
 

2.328.565,84
 

0,1
 

     3.216.303,77 
 

0,1
 

Doutor Pedrinho
 

8.745.862,64
 

12,5
 

   13.032.223,22 
 

0,2
 

Gaspar
 

28.500.151,81
 

1,1
 

   37.506.283,34 
 

4,4
 

Guabiruba

 
4.221.906,77

 
0,6

 
     3.416.798,89 

 

0,5
 

Indaial

 

8.811.479,45

 

0,4

 
   11.129.446,05 

 

0,1

 

Pomerode

 

7.717.616,19

 

0,4

 
     9.118.049,19 

 

4,3

 

Rio dos Cedros

 

14.381.782,54

 

4,9

 
   19.904.611,48 

 

6,3

 

Rodeio

 

9.461.885,23

 

5,7

 
   12.422.106,84 

 

4,0

 
Timbó

 

9.400.670,53

 

0,6

 
   

11.849.192,20 

 

7,5

 

 



Gestão Fazendária
Os assuntos tratados no Colegiado de Fazenda auxiliam na solução de problemas comuns entre os 
municípios, aprimoram a gestão das finanças municipais e acumulam resultados positivos para a região. 

Tabela 6: Total das receitas dos municípios.
  

 
Elaboração: Amve – Assessoria Econômica. Fonte: TCE-SC.    

 

 

Municípios  
2018  2019  2020  

Receitas  Per capita  Receitas  Per capita  Receitas  Per capita

Apiúna  39.339.477,49  3.698,71  43.027.197,18  4.005,14  45.160.072,52  4.162,99

Ascurra  20.185.563,97  2.558,70  23.135.169,78  2.915,95  25.825.420,79  3.237,08

Benedito Novo  26.809.378,79  2.300,84  30.819.072,97  2.644,96  33.423.524,39  2.838,52

Blumenau
 

1.309.263.480,88
 

3.665,36
 
1.452.310.766,90

 
4.065,83

 
1.543.775.602,43

 
4.266,28

Botuverá
 

20.024.356,36
 

3.817,07
 

23.152.471,92
 
4.413,36

 
24.785.251,82

 
4.657,13

Brusque
 

372.108.275,88
 

2.825,36
 

438.105.555,81
 
3.251,90

 
467.314.103,23

 
3.393,98

Doutor Pedrinho
 

15.167.824,49
 

3.779,67
 

16.902.068,28
 
4.158,97

 
17.781.718,09

 
4.321,20

Gaspar
 

204.212.675,18
 

2.982,73
 

231.921.543,55
 
3.330,34

 
254.576.326,42

 
3.596,07

Guabiruba
 

61.138.332,84
 

2.627,12
 

71.166.107,99
 
2.986,16

 
79.631.631,45

 
3.266,00

Indaial
 

200.571.382,81
 

2.952,92
 

232.258.332,31
 
3.345,46

 
250.695.164,80

 
3.535,90

Pomerode

 
125.076.619,09

 
3.804,73

 
141.963.242,12

 
4.244,42

 
156.381.025,29

 
4.598,09

Rio dos Cedros

 

30.155.231,85

 

2.612,65

 

34.100.107,86

 

2.920,53

 

38.505.827,38

 

3.260,99

Rodeio

 

29.069.748,88

 

2.527,36

 

32.403.399,64

 

2.805,25

 

36.947.518,04

 

3.185,13

Timbó

 

142.257.158,65

 

3.271,48

 

160.176.587,80

 

3.620,79

 

167.408.488,32

 

3.722,09
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Desenvolvimento Econômico
As reuniões do Colegiado de Desenvolvimento Econômico proporcionam troca de informações entre os 
municípios e colabora para a melhoria do gerenciamento e das alternativas aos problemas da região.

Tabela 7: Saldo de empregos na região da Amve.  

Elaboração: Amve. Fonte: CAGED – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados.

  

Município 

Novembro/2020 Novembro/2021  

Estoque 
Admissõe

s 

Desliga 
mentos 

Saldo
s 

Estoqu
e  

Admissõe
s  

Desliga  
mentos  

Saldo
s  

Apiúna 2.603 108 77 31 2.813  105  90  15  
Ascurra

 
2.247

 
97
 

87
 

10
 

2.465
 

112
 

91
 

21
 

Benedito Novo
 

2.795
 

75
 

79
 

-4
 

2.926
 

92
 

68
 

24
 Blumenau

 
124.074

 
6.337

 
4.479

 
1.858

 
135.643

 
6.169

 
5.345

 
824

 Botuverá
 

2.287
 

59
 

37
 

22
 

2.432
 

49
 

73
 

-24
 Brusque

 
49.654

 
2.407

 
1.925

 
482

 
54.130

 
2.171

 
2.189

 
-18

 Doutor 
Pedrinho

 

1.037
 

31
 

32
 

-1
 

1.055
 

27
 

37
 

-10
 

Gaspar

 
24.687

 
1.425

 
994

 
431

 
26.540

 
1.253

 
1.151

 
102

 Guabiruba

 

6.622

 

330

 

193

 

137

 

7.167

 

212

 

258

 

-46

 Indaial

 

25.021

 

1.074

 

787

 

287

 

27.399

 

1.117

 

967

 

150

 Pomerode

 

13.224

 

558

 

362

 

196

 

14.545

 

390

 

386

 

4

 Rio dos Cedros

 

3.568

 

135

 

144

 

-9

 

3.750

 

99

 

125

 

-26

 Rodeio

 

2.526

 

108

 

93

 

15

 

2.695

 

105

 

79

 

26

 
Timbó 18.058 954 631 323 19.122 750 722 28

EDUCAÇÃO
O retorno das aulas presenciais em todos os níveis 
demandou das redes de ensino a execução de uma 
cadeia de mudanças voltadas a minimizar os 
impactos na aprendizagem. Neste cenário, nossa 
Assessoria de Educação teve papel fundamental para 
garantir os direitos de aprendizagem de todas as 
crianças e jovens da região e a biossegurança da 
comunidade escolar. Assessoramos os gestores de 
Educação para garantir qualidade e efetividade nas 
ações desenvolvidas pelos municípios.
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Neste ano, foram elaborados mais de 30 pareceres 
sobre ações de gestão da educação, dentre eles: 
relatório de prestação de contas SIGPC, análise do 
Programa Saúde na Escola, retorno ao regime 
presencial, construção do Plano de Contingência, 
Parecer CNE 11/2020, avaliações e registro de 
frequência de alunos, consolidação das portarias nº 
592 e nº 778/2020 alteradas pelas portarias nº 900 e 
nº 901/2020, reestimativa do Fundeb, eleição de 
diretor de escola, transporte escolar. 

Para documentar instruções aos municípios sobre 
temas correlatos à Educação, foram produzidos 
e/ou repassados mais de 80 documentos às 
Secretarias Municipais de Educação, dentre eles: 
Cadernos de Orientações aos Gestores Municipais, 
Ferramentas para organização do Ano Escolar, 
Modelo de Termo de Compromisso, Orientações 
sobre Planejamento do Ano Letivo, Parecer 
Pagamento das Aulas Excedentes dos Professores 
durante o Regime Especial de Oferta de Atividades 
Não-presenciais, Orientação Conselho do Fundeb, 
Nota Técnica Hora-atividade, Cadastro de 
Profissionais de Educação, Manual do Novo PAR 
revisado.

No rol de temas da assessoria prestada pela Amve na 
Educação, foram elaboradas instruções, pesquisas, 
estudos e prestada consultoria em temas como: 
conversão MP 934/2020, diretrizes sanitárias para 
protocolo de retorno, Pnae, prestação de contas e 
regime especial, Notas técnicas do Pnae, PEC sobre o 
Fundeb, recesso escolar, Programa Busca Ativa, 

indicadores, matrículas e Fundeb regional, calendário 
escolar, Programa de Saúde na Escola, processo 
seletivo, jornada de trabalho com professores, 
Comitê  Municipal para homologação dos Planos de 
Contingência Escolar, estudo do Piso Nacional do 
Magistério, organização do ano letivo de 2021 e 
avaliação.

ESPORTES
Devido à demanda dos municípios, iniciamos a 
discussão e o planejamento de ações voltadas à 
política pública do Esporte. 

Para tanto, instituímos o Colegiado de Esportes com 
o objetivo de fomentar a discussão do esporte na 
região, trazer demandas dos municípios, levar as 
pautas ao âmbito estadual e realizar eventos 
regionalizados. 
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A Associação 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 externo junto 
à Amve e ao Ciaps, como também análise, orientação 
e revisão jurídica de alteração no protocolo de 
intenções, contrato de consórcio público, estatuto e 
regulamento de pessoal da Associação e do 
Consórcio.
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JURÍDICO
São elaborados pareceres jurídicos para as mais 
diversas áreas da administração pública, bem como 
elaboração de atos administrativos e anteprojetos 
de leis ordinárias ou complementares. Há ainda 
assessoria às administrações com regime próprio de 
p r e v i d ê n c i a  s o c i a l ,  a t o s ,  o r i e n t a ç õ e s  e 
procedimentos de concessão direta de benefícios 
e/ou encaminhamento para o Regime Geral de 
Previdência Social.

Prestamos importante assessoria aos municípios nas 
áreas contábil e orçamentária, contribuindo 
significativamente para o equilíbrio da gestão fiscal. 
Auxiliamos os municípios no encerramento dos 
balanços do ano anterior e acompanhamos o 
processo de prestação de contas dos prefeitos junto 
ao TCE/SC. Resultado disso, foi a aprovação das 
contas anuais dos 14 municípios referente ao 
exercício de 2020.

ORÇAMENTO, CONTABILIDADE 
PÚBLICA E GESTÃO FISCAL

Durante todo o exercício orçamentário, os 
municípios são constantemente orientados sobre 
gestão fiscal, orçamento público e contabilidade. 
Além disso, intermediamos o relacionamento de 
municípios e consórcios públicos da região com 
órgãos de controle e fiscalização. Temas como estes 
também estão periodicamente em debate na Câmara 
Técnica de Normas Contábeis e de Demonstrativos 
Fiscais da Federação, da Secretaria do Tesouro 
Nacional, instância da qual técnico da Amve faz parte 
e representa os municípios brasileiros nas discussões 
sobre normas gerais relativas à consolidação das 
contas públicas. 



Na área de planejamento urbano, temos uma equipe 
especializada que assessora os municípios no 
planejamento das políticas públicas correlatas à área; 
elabora aos municípios projetos de arquitetura, 
engenharia, planejamento urbano e perspectivas 3D; 
f o r n e c e  d o c u m e n t a ç ã o  t é c n i c a ;  r e a l i z a 
levantamentos por meio de medições in loco, 
ampliações, laudos, pareceres, revitalização de 
espaços, projetos de drenagem, pavimentação; 
assessora os municípios em seus Planos Diretores e 
legislação complementar. 
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PLANEJAMENTO URBANO

Neste ano, elaboramos mais de 128 mil metros 
quadrados em projetos. Caso os municípios optassem 
por terceirizar tais serviços, teriam despendido um 
montante de 2,5 milhões de reais, sem considerar 
custos com os demais documentos elaborados para as 
prefeituras, como laudos técnicos, pareceres, 
levantamentos e assessoria em geral. 

Projetos

Gráfico 6: Resumo geral.

Fonte: Amve.

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

Gráfico 7: Orçamentos.

Fonte: Amve.



Somando as estimativas de custos e planilhas orçamentárias realizadas pela Amve em 2021, chega-se ao valor total 
de R$ 16.141.398,90, cujas solicitações são entregues prontas para licitação.

Gráfico 8: Orçamentos 2017 a 2021.

Fonte: Amve.

Serviços realizados 
em 2021 pela Amve

Reforma do antigo posto de fiscalização, em 
Apiúna.
Projeto arquitetônico de reforma, memorial 
descritivo, memorial de cálculo e orçamento.

Parecer técnico, imagens 3D.

2194,38m   R$ 866.654,73

Pavimentação de vias e passeios da Rua Indaial, em 
Ascurra.
Projeto geométrico, memorial descritivo, memorial 
de cálculo e orçamento.

255.469,24m  R$ 9.586.219,48
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Parecer técnico de galeria 
dupla (drenagem) no Bairro 
Ilse, em Ascurra.

230,00m

Reforma e implantação de Unidade de Saúde, em Ascurra.
Projeto arquitetônico de ampliação, memorial descritivo, memorial de cálculo e orçamento.

2Implantação  2.234,47m   R$ 223.536,02
2Atualização valores  Ubs - Padrão 02  360,00m     R$ 1.550.193,44
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Reforma e ampliação da 
Escola Municipal Ribeirão 
Liberdade, em Benedito Novo.
Projeto arquitetônico, 
memorial descritivo, memorial 
de cálculo e orçamento.

2275,65m   R$ 135.788,70

Parecer técnico para a Creche 
Educacional Sementes do 
Amanhã, em Benedito Novo.

2564,50m
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Reforma do espaço destinado 
ao atendimento de pessoas 
com Covid, em Benedito 
Novo.

Planta baixa e projeto 
preventivo de incêndio.

2281,19 m

Implantação do Cras, em 
Benedito Novo.

Projeto arquitetônico de 
ampliação, memorial 
descritivo, memorial de 
cálculo e orçamento.

Parecer técnico 
- terreno (sondagem). 
 

2 2171,66m  /  1.629,14m    



Levantamento dos galpões (as 
built) do Centro de Eventos, em 
Benedito Novo.

Projeto arquitetônico.

24.953,00 m

Ampliação da cozinha e refeitório 
da Escola Alto Benedito, em 
Benedito Novo.

Projeto arquitetônico de 
ampliação, memorial descritivo, 
memorial de cálculo e orçamento. 
Croqui pontos elétricos, projeto 
hidrossanitário e gás.

2206,13m     R$257.182,70

Elaboração do projeto de 
acessibilidade da Creche Santa 
Maria, em Benedito Novo.

Projeto arquitetônico de 
reforma.

2510,69m
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Elaboração do projeto preventivo 
de incêndio da Creche Antônio 
Stolfi Alto Benedito, em Benedito 
Novo.

2124,76 m

Elaboração de orçamento de 
espaço no Colégio Militar, em 
Blumenau.

Arquibancada, quadra e pré-
moldado.

21.104,11m   R$1.727.687,70

Reforma da Apae, em Blumenau.

Projeto arquitetônico de reforma, 
memorial descritivo, memorial de 
cálculo e orçamento.

R$759,203,07

Reforma do Centro de Educação 
Infantil Frei Bruno Linden, em 
Doutor Pedrinho.

Projeto arquitetônico de reforma, 
memorial descritivo, memorial de 
cálculo e orçamento.

2509,06  m    R$ 99.423,41



Reforma de banheiros na cachoeira 
Véu de Noiva, em Doutor 
Pedrinho.
Anteprojeto.

219,77 m    

Parecer técnico de pavimentação 
na Rua Guabiruba Sul, em 
Guabiruba.

249.466,31m
 

Reforma e adaptação da Unidade 
Rio Ada, em Rio dos Cedros.

Projeto arquitetônico de reforma, 
memorial descritivo, memorial de 
cálculo e orçamento.

2237,08m    R$ 54.852,71
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RECURSOS HUMANOS
Assessoramos a área de Recursos Humanos das 
prefeituras, autarquias e câmaras. Nesse contexto, 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, 
processos disciplinares e demais assuntos de 
interesse da Administração Municipal.

SANEAMENTO E 
MEIO AMBIENTE
Assessoramos os municípios na implementação das 
obrigações legais referentes às questões ambientais 
em geral, principalmente no que diz respeito ao 
saneamento básico. Fomentamos iniciativas de 
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.

Com um projeto voltado à implementação da 
gestão dos sistemas de esgotamento sanitário, 
como fossa e filtro anaeróbio, nos municípios, a 
Amve promoveu periodicamente a divulgação e 
orientação do Projeto de Gestão dos Sistemas 
Locais de Esgotamento Sanitário. 

Há ainda o Colegiado de Saneamento Ambiental 
que fomenta ações em conjunto na região. Neste 
ano, foram realizadas cinco reuniões que somam 86 
participações. 

Entre as pautas do Colegiado, estão temas que 
impactam no desenvolvimento ambiental do Vale 
Europeu, tais como projetos dos melhoramentos 
fluviais ao longo da Bacia do Rio Itajaí-Açu 
propostos pela Defesa Civil de Santa Catarina, 
pesquisa dos custos dos resíduos sólidos 
(convencional e reciclável) e recomendações sobre 
terraplanagem.

Estudo Técnico Socioambiental

Para o assessoramento aos municípios do Estudo 
foram realizadas 21 reuniões, além de diversos 
atendimentos presenciais e remotos para 
esclarecimento de dúvidas e alinhamento de ações.
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O Estudo Técnico Socioambiental dá suporte aos 
municípios no 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 2021, elaboramos nove pareceres referentes à 
alteração de parâmetros de aplicação do ETS e 
dúvidas gerais dos municípios. 
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Custos de Resíduos Sólidos

Com a parceria da Agir, realizamos o levantamento 
dos custos do Serviço Público de Manejo de 
Resíduos Sólidos Urbanos provenientes da coleta 
convencional e de recicláveis, dos anos de 2019 e 
2020. 

Estes dados foram coletados para analisar e 
demonstrar a sustentabilidade econômica e 
financeira dos respectivos serviços, atendendo às 
diretrizes do Novo Marco Legal do Saneamento 
Básico, como também visando ao equilíbrio das 
contas públicas e à definição de valores justos na 
cobrança desses serviços.

Metodologias de Cobrança de Resíduos Sólidos

O estudo que envolve metodologias de cobrança 
de resíduos sólidos contribuiu na proposição de 
modelos que podem auxiliar os municípios na 
definição de um conjunto de critérios e parâmetros 
que se encaixem com a realidade local e que 
propiciem a recuperação e a distribuição equitativa 
dos custos envolvidos na gestão de resíduos  

sólidos, além de propor uma padronização de 
metodologias adotadas na região da Amve.

Nesta área, participamos do grupo de trabalho da 
Abar sobre indicadores de resíduos sólidos, que traz 
ainda mais qualidade e credibilidade à assessoria 
prestada pela Amve na área de saneamento básico.  

No nosso site você encontra mais informações sobre o ETS. 
Ficou interessado? Acesse amve.org.br.



Captação de Recursos e Parcerias

Em busca de recursos para projetos e parcerias com 
instituições, fizemos a revisão do projeto 
“Estruturação e qualificação da cadeia produtiva 
dos  a l imentos  t r ad ic iona i s  l ác teos  das 
comunidades rurais da região do Cimvi – SC”. 

Este projeto foi elaborado para obtenção de 
recursos junto ao Ministério de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento e contou com a parceria 
da Epagri, Furb, Prefeitura de Blumenau e Cimvi.

Os resultados deste levantamento podem ser acessados em amve.og.br 

Mata Atlântica

Acompanhamos a preparação e a aprovação dos 
Planos Municipais de Conservação e Recuperação 
da Mata Atlântica, importante instrumento que 
auxilia na conservação e recuperação de um dos 
biomas mais importantes do Brasil. 

Os resultados deste levantamento podem ser acessados em amve.og.br

Promovemos a organização e análise das ações 
definidas pelo PMMA para apoiar os municípios no 
planejamento e na execução deste importante 
documento.

Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí

Como membro do Comitê de Gerenciamento da 
Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí, ocupando 
atualmente uma cadeira na diretoria, a Amve 
participou das orientações sobre o uso e a proteção 
da água em toda a bacia hidrográfica, como 
também contribuiu nos debates e nas deliberações 
de questões relacionadas às águas da Bacia do Itajaí.

Neste ano, foram inúmeras as contribuições, 
discussões e troca de experiências para assegurar a 
proteção e a recuperação dos recursos hídricos, 

dentre elas, a proposta de enquadramento dos 
cursos d'água, o controle da poluição, da erosão do 
solo e do assoreamento dos cursos de água.

Diante disso, temos como destaque o apoio à 
Moção nº 14, que trata da sensibilização, alerta e 
recomendação do Comitê do Itajaí sobre o 
controle da movimentação de solos na Bacia do 
Itajaí, visando melhorar a qualidade da água e a 
prevenção e mitigação de riscos de desastres.
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Exercemos constante acompanhamento junto aos 
auditores e fiscais tributários dos municípios e, por 
meio do Programa Ação Fiscal, desenvolvemos 
iniciativas focadas na justiça tributária e 
fortalecimento da arrecadação própria. Para tanto, 
é feito o acompanhamento periódico de leis, 
projetos legislativos, teses e jurisprudência de 
interesse da Administração Tributária Municipal.

Neste ano, promovemos apontamentos ao modelo 
de projeto de lei para adequação da legislação 
tributária dos municípios com inconformidade na 
cobrança da taxa de manejo de resíduos sólidos.

Elaboramos a minuta de projeto de lei para 
adequação dos Códigos Tributários Municipais à 
Lei Complementar nº 183/2021, como também 
minuta de projeto de lei que cria ação auxiliar de 
monitoramento.

TRIBUTAÇÃO

Programa Saúde Fiscal

A Amve apoia o Programa Saúde Fiscal dos 
Municípios desde sua criação e, neste ano, auxiliou 
o MPSC no acompanhamento da implantação da 
nova fase do Programa por meio do Termo de 
Cooperação Técnica firmado entre as instituições. 

Grupo de Trabalho Imobiliário

Neste ano, realizamos cinco reuniões deste GT e debatemos temas afetos à tributação imobiliária, cadastro e 
avaliação de imóveis. A troca de experiências e a busca por boas práticas permitiram encontros com 
apresentação de ações realizadas por outras instituições, tais como:

Os resultados do Programa são sentidos na 
arrecadação municipal, pois fomenta incremento 
na arrecadação e combate à sonegação fiscal, 
proporcionando melhor controle dos repasses de 
tributos.

Projeto Observatório Imobiliário: compartilhado pela prefeitura de Brusque ao grupo, foi exposto o 
andamento do trabalho lá iniciado e feita apresentação do sistema em implantação pela empresa 
contratada para o projeto;

Projeto Aumento da Receita Própria através do ITR: foi feita a apresentação da proposta de projeto piloto 
ao município de Doutor Pedrinho e o acompanhamento sobre documentação necessária;

Projeto Integração de Dados com os Registros Imobiliários: momento em que a Amve realizou reunião com 
a Delegacia da Receita Federal do Brasil, em Blumenau, visando estabelecer convênio para acesso integral 
aos dados da Declaração de Operações Imobiliárias. Foi feita ainda reunião com o Consórcio Ciga e com 
registradores de imóveis de Blumenau.
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Grupo de Trabalho ISS

Este grupo promoveu seis reuniões para estudo e 
planejamento de temas correlatos à área. Como 
resultados, tem-se: estudo e análise de temas de 
repercussão geral; andamento dos trabalhos para 
efetivação da receita do ISS incidente sobre planos 
de saúde, administração de cartões e arrendamento 

mercantil (leasing); indicação de servidor para 
compor o Grupo Técnico de Assuntos Tributários 
do Comitê Gestor das Obrigações Acessórias do 
ISSQN; e compartilhamento e análise do 
procedimento iniciado por Brusque para apuração 
do valor do ISS devido pela Celesc sobre o 
compartilhamento de infraestrutura.

Grupo de Trabalho ISS Bancos

Em 2021, foram realizadas três reuniões do grupo 
com foco na fiscalização de cooperativas de 
crédito. 

Promovemos ainda o compartilhamento de 
experiências, análises e modelos de trabalho. 

Grupo de Trabalho IPM

Com temas voltados aos procedimentos de 
acompanhamento permanente do Índice de 
Participação Municipal no ICMS, este grupo 
realizou cinco reuniões neste ano. 

Em conjunto com a Assessoria Econômica, foi 
aprimorado o trabalho de acompanhamento do 
movimento econômico, buscada parceria para 
desenvolvimento de soluções tecnológicas para 
acompanhamento anual, e acompanhamento do 
andamento de projeto de lei estadual de repartição 
do VA para  dar  cumpr imento à  Emenda 
Constitucional nº 108/2020.



COLEGIADOS
Desenvolvemos ações, trocamos experiências, 
planejamos atividades e alinhamos nossas 
reivindicações com base nos assuntos discutidos 
nos colegiados temáticos. Estes são espaços de 
f o r m a ç ã o ,  a p e r f e i ç o a m e n t o ,  d i s c u s s ã o , 

No total foram 85 reuniões de colegiados temáticos realizadas em 2021, que contaram com 1.712 participações.

planejamento e avaliação das políticas públicas 
com vistas ao desenvolvimento social, econômico 
e ambiental do Vale Europeu e fortalecimento 
técnico, administrativo e político dos municípios. 

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

Agricultura
6 reuniões  94 participações
 Principais pautas: raiva bovina, transporte de 
carcaças de suídeos asselvajados, Selo Arte, normas 
para o uso dos equipamentos da patrulha agrícola e 
mecanizada, ações integradas com Cidasc e Epagri. 

Assistência Social
13 reuniões  200 participações
 Principais pautas: desfinanciamento do governo 
federal na política de Assistência Social e os 
i m p a c t o s  n o s  m u n i c í p i o s  d a  A m v e , 
operacionalização do SC +Renda, atendimento à 
população imigrante, retomada dos serviços 
socioassistenciais. 

Compras e Licitações
1 reunião  9 participações
 Principais pautas: Nova Lei de Licitações e suas 
repercussões. 

Contabilidade
7 reuniões   311 participações
 Principais pautas: Siops, Siope, e-Sfinge, matriz de 
saldos contábeis, novo Fundeb, Siafic, limites de 
gastos, procedimento contábeis patrimoniais, 
LGPD, grupos de trabalho, prestação de contas, 
contas e orçamento

Controle Interno
4 reuniões   131 participações
 Principais pautas: Instrução Normativa nº 20 
TCE/SC, e-Sfinge on-line, LGPD, ouvidoria, 
transparência,  Programa de Integridade e 
Compliance, Índice de Efetividade da Gestão 
Municipal, acesso à informação, normativos 
internos.

Convênios
3 reuniões   44 participações
 Principais pautas: Plataforma Êxitos, transferências 
voluntár ias ,  P lataforma +Bras i l ,  emendas 
impositivas, prestação de contas da Lei Aldir Blanc, 
transferências especiais, operações de crédito.

Cultura
10 reuniões   164 participações
 Principais pautas: Lei de Emergência Cultural Aldir 
Blanc, planejamento do orçamento para 2022, 
Planos Municipais do Livro, Leitura, Literatura e 
Biblioteca, Planos Museológicos, artesanato, 
Sistemas Municipais de Cultura, ODS, economia 
criativa.

Defesa Civil
4 reuniões   68 participações
 Principais pautas: padronização de documentos nos 
municípios, instruções normativas, central de 
monitoramento, orientação para implantação de 
grupos de ações coordenadas ,  ações da 
Coordenadoria Regional de Defesa Civil, projetos 
regionais.
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Desenvolvimento Econômico
5 reuniões   56 participações
 Principais pautas: visita ao Centro de Inovação 
Blumenau, atuação do Sine,  estrutura de 
desenvolvimento econômico nas prefeituras, 
sistema de dados da Fiesc, sistema de dados da 
Santur e subsídios às secretarias municipais.

Educação
12 reuniões   264 participações
 Principais pautas: retomada das aulas presenciais, 
protocolo sanitário para educação, Fundeb, 
transporte escolar, eleição de diretores escolares, 
prestação de contas, indicadores, reposição de 
aulas.
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Esportes
2 reuniões   18 participações
 Principais pautas: aperfeiçoamento da política 
pública do Esporte, jogos abertos, eventos 
esportivos na região.

Fazenda
4 reuniões   46 participações
 Principais pautas: Lei Complementar 173/2020, 
Fundeb, e-Sfinge, Lei de Qualidade Fiscal e dívida 
ativa do Estado.

Procuradores
2 reuniões   42 participações
 Principais pautas: aspectos da Lei Complementar nº 
173/2020 e suas repercussões, consulta ao TCE/SC 
sobre a revisão geral anual.

Recursos Humanos
1 reuniões   47 participações
 Principais pautas: aspectos da Lei Complementar 
173/2020 e suas repercussões no ano de 2021.

Saneamento Ambiental
5 reuniões   86 participações
 Principais pautas: marco legal do Saneamento 
Básico, Programa Cidades +Verdes, extensão da 
faixa não edificável em APP em áreas urbanas 
consolidadas, modelos de metodologias de 
cobrança de resíduos sólidos, PMMA, alterações da 
legislação do ETS.

Tributação
6 reuniões   132 participações
 Principais pautas:  Programa Saúde Fiscal , 
sustentabilidade da taxa de coleta de lixo, pesquisa 
de resultados do Colegiado, IPTU x ITR, panorama 
das ações dos Grupos de Trabalho Imobiliário, ISS 
Bancos e IPM e 2º Fórum das Administrações 
Tributárias.



Um dos nossos eixos de atuação é o aperfeiçoamento e a modernização da gestão municipal. 
Para isso, promovemos eventos de capacitação, discussão e orientação que envolvem os mais 
diferentes temas e trazem à tona assuntos polêmicos e de interesse da Administração Pública e 
da população. 

Neste ano, continuamos com os cuidados sanitários para prevenção da pandemia e realizamos 
muitos momentos de aprendizado e troca de conhecimento on-line. Abaixo estão alguns dos 
eventos promovidos pela Amve, como também alguns em que atuamos como parceiros. 

EIXO 
DESENVOLVIMENTO 
DE COMPETÊNCIAS 
DOS AGENTES PÚBLICOS
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Eventos promovidos pela Amve

Live: Execução de projetos e relatório de atividades na Lei Aldir Blanc
3 de fevereiro

Ciclo de Debates sobre Educação
Tema – Educação: experiências exitosas e desafios
10 de fevereiro

Ciclo de Debates sobre Educação
Tema – Parecer nº 19 do CNE e os impactos na educação
17 de fevereiro

Ciclo de Debates sobre Educação
Novo Fundeb
19 de fevereiro

Ciclo de Debates sobre Educação
Programas federais na educação
19 de fevereiro

Ciclo de Debates sobre Educação
Cenários pedagógicos para o ano letivo de 2021
22 de fevereiro

Ciclo de Debates sobre Educação
Experiências exitosas na educação pública de Florianópolis
22 de fevereiro

Formação para o novo ciclo do Plano de Ações Articuladas
18 de março

Roda de Conversa: Desafios da receita municipal
31 de março

Palestra Pavimentos urbanos de concreto
6 de abril

Palestra Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
8 de abril

Palestra Organização para a implementação da proteção de dados: teoria e prática
15 de abril

Palestra Regularização Fundiária Urbana
23 de abril

Oficina para Equipes Técnicas dos Municípios e Associações
27 de abril

Palestra Prevenção de eventos extremos: apresentação do Relatório Técnicos dos Desastres de 
dezembro de 2020 nos municípios do Alto Vale
12 de maio



Seminário Implantação da Escuta Especializada nos Municípios
19 de maio

Transmissão curso ISS sobre o uso compartilhado de postes, cabos, dutos e condutos de qualquer 
natureza
20 de maio

Roda de Conversa: Protocolo de atendimento à população imigrante na Política Municipal de Assistência 
Social
28 de maio

Conferência Municipal de Assistência Social – Etapa Médio Vale do Itajaí
Palestra maga – Assistência Social: direito do povo e dever do Estado, com financiamento público para 
enfrentar as desigualdades e garantir a proteção social
22 de junho

Seminário Proteção Social e o Atendimento à População Imigrante e Refugiada na Política de Assistência 
Social
29 de junho

Workshop Tributação do ISS nas Cooperativas de Crédito
30 de junho

Encontros Nova Lei de Licitações Públicas
Tema – Vigência e transição para a Lei nº 14.133/21
13 de agosto

Palestra Pavimentos Urbanos de Concreto: projeto e dimensionamento
17 de agosto

Capacitação Sistema Único de Assistência Social – municípios que não possuem Creas
1, 3, 8 a 9 de setembro

Encontros Nova Lei de Licitações Públicas
Tema – Contração direta na Lei nº 14.133/21
3 de setembro

Capacitação Sistema Único de Assistência Social – municípios que possuem Creas
14, 15, 28 e 29 de setembro

Encontros Nova Lei de Licitações Públicas
Tema – Processo eletrônico e integração com PNCP
17 de setembro

Semana ODS na Prática
Parques urbanos: planejamento e implantação
21 de setembro

Semana ODS na Prática
Saúde e bem-estar: assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos
21 de setembro
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Semana ODS na Prática
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a resiliência urbana
22 de setembro

Semana ODS na Prática
Cultura e turismo: como alinhar aos ODS e agregar valor à vida
22 de setembro

Semana ODS na Prática
Educação alinhada ao desenvolvimento sustentável: importância e desafios no mundo pós-pandemia
24 de setembro

Capacitação Técnica para Implementação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
Outubro de 2021 a março de 2022

Encontros Nova Lei de Licitações Públicas
Tema – Modalidades de licitação na NLL, pregão e sistema de registro de preços
8 de outubro

Reunião técnica sobre atualização das leis municipais de Benefícios Eventuais 
19 de outubro

Etapa Intermunicipal da Conferência Nacional de Educação – Vale do Itajaí
20 de outubro

Seminário sobre o Papel da Vigilância Socioassistencial na Política de Assistência Social: implementação e 
execução

Curso e-Social para órgãos públicos
21 de outubro

Curso retenção de INSS para órgãos públicos
22 de outubro

Workshop Ações de Monitoramento de Prestadores de Serviços a partir de Malhas Fiscais
27 de outubro

II Fórum Regional de Segurança Alimentar e Nutricional do Vale Europeu
29 de outubro

Palestra: O caso da metrópole de Nice – França
3 de novembro

Encontros Nova Lei de Licitações Públicas
Tema – Procedimentos auxiliares na Lei nº 14.133/2021
26 de novembro

Etapa Intermunicipal da Conferência Nacional de Educação – Fase Regional Amve
30 de novembro

Encontros Nova Lei de Licitações Públicas
Tema – Sanções e processo administrativo sancionatório
1 de dezembro

2º Fórum Regional das Administrações Tributárias do Vale Europeu
8 de dezembro



Reunião técnica sobre o protocolo de retomada do atendimento presencial das medidas 
socioeducativas em meio aberto
19 de fevereiro – promoção Governo de Santa Catarina

Webinar RDC – O uso da tecnologia na transformação das cidades e a sua importância no 
desenvolvimento social e econômico
16 de março – promoção da Rede Cidade Digital

Formação de Gestores Municipais de Assistência Social
2, 16 e 30 de março; 13 e 27 de abril – parceria com Fecam, Coegemas, UFSC

VII Encafim – Encontro Catarinense dos Fiscos Municipais
15, 22 e 29 de março – promoção da Afivale e Anafisco

Formação dos novos gestores municipais de Cultura
Oficina Lei Aldir Blanc
19 de março – promoção da Fecam

Formação dos novos gestores municipais de Cultura
Oficina: Sistema Nacional de Cultura
25 de março – promoção da Fecam

Reunião técnica sobre captação de recursos por meio do Imposto de Renda para os fundos especiais
30 de março – promoção da Fecam

Formação dos novos gestores municipais de Cultura
Oficina instâncias de pactuação
1 de abril – promoção da Fecam

Formação dos novos gestores municipais de Cultura
Sistema Municipal de Financiamento da Cultura
15 de abril – promoção da Fecam

Reunião técnica sobre o atendimento aos imigrantes em SC
20 de abril – promoção da Fecam

Formação dos novos gestores municipais de Cultura
Patrimônio cultural: proteção ao patrimônio histórico e cultural
22 de abril – promoção da Fecam

Formação dos novos gestores municipais de Cultura
O processo de captação de recursos
29 de abril – promoção da Fecam

Formação dos novos gestores municipais de Cultura
Lei federal nº 13.019/14 com redação atualizada pela Lei nº 13.204/15
6 de maio – promoção da Fecam

Formação dos novos gestores municipais de Cultura
Gestão de bibliotecas
13 de maio – promoção da Fecam

Eventos promovidos em parceria
ou apoio com outras instituições
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Capacitação Virtual: Recepção ao Gerente Municipal de Contratos e Convênios
26 de maio – promoção da Caixa Econômica Federal

Conferências Municipais de Assistência Social: processo de realização nos municípios
27 de maio – promoção da Fecam

X Seminário Estadual de Assistência Social
20 a 31 de maio – promoção da Fecam

Código Tributário e a sua importância para os municípios brasileiros
23 de junho – promoção do Governo do Futuro

Reunião técnica regional sobre inclusão de psicólogo e assistente social nas equipes multiprofissionais na 
rede pública de educação básica
12 de julho – promoção da Fecam

Câmara Técnica de Assistência Social da Macrorregião Vale do Itajaí
31 de agosto – promoção da Fecam

Roda de conversa sobre o funcionamento dos conselhos da pessoa idosa e implementação dos fundos 
municipais
8 de outubro – promoção da Fecam



incremento da rede e suporte aos usuários internos e dos consórcios públicos;
conscientização dos usuários internos, com a divulgação de vídeos com dicas e orientações 
relacionadas à segurança de rede;
implementação e relocação e suporte diário aos usuários e rede interna de telefonia, dados e 
circuito fechado de televisão.
gestão da manutenção predial, frota, patrimônio, limpeza, recepção e salas de uso comum;
promoção e prevenção da segurança e da saúde no horário do labor da equipe.

APRIMORAMENTO 
DAS COMPETÊNCIAS 
TÉCNICAS E DA 
INFRAESTRUTURA 
DA AMVE
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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 2021, foram feitas 
melhorias, tais como:
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Gerenciamento de documentos

Por meio da utilização da ferramenta de gestão, reorganizamos processos internos, rotinas e salvaguarda de 
documentos. Em 2021, a ferramenta comportou o trâmite de aproximadamente 5.000 documentos por meio 
digital, trazendo eficácia e celeridade às rotinas administrativas, bem como economia de recursos 
financeiros e ambientais.

Gráfico 9: Trâmite eletrônico de documentos.

Memorandos

Ofícios

Protocolos

Circulares

Processos Administrativos

Fonte: AMVE

Trâmite eletrônico de documentos
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85 52
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EQUIPE

SECRETARIA EXECUTIVA

Cassio Murilo Chatagnier de Quadros - diretor executivo
cassio.quadros@amve.org.br

ADMINISTRATIVO E INSTITUCIONAL

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

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

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

FINANCEIRO, CONTÁBIL E OPERACIONAL

Ana Luiza Rocha Rodrigues - assistente administrativa
analuiza@amve.org.br

Beatriz Padilha - assistente administrativa
beatriz@amve.org.br

Isabella Otaviano Furlan Sanada - assistente administrativa
isabella@amve.org.br

Nair Teodoro Machado - assistente administrativa 
nair@amve.org.br

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

CONTROLE

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

GESTÃO FISCAL E INTEGRIDADE PÚBLICA

José Rafael Corrêa – consultor
rafael@amve.org.br

ASSESSORIA ECONÔMICA E FAZENDÁRIA

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

Gabriele Benzi – estagiária
gabriele.benzi@amve.org.br

ASSESSORIA JURÍDICA

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

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO URBANO, 
ARQUITETURA E ENGENHARIA

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

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

Thais Vitória Suman Carpenter – estagiária
thais.carpenter@amve.org.br

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

ASSESSORIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE

Helena Maria Pacheco – estagiária
helena.pacheco@amve.org.br

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

Victória de Oliveira Staloch – estagiária
victoria.staloch@amve.org.br

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Miguel Ângelo Cavalcante Ferreira 
- técnico de apoio ao usuário de informática
miguel@amve.org.br

ASSESSORIAS

Convênios
Marise Teresinha Heinig
marise@amve.org.br

Educação
Plauto Nercy de Camargo Mendes 
educacao@amve.org.br

Assistência Social
Nayara Costa Brito 
assistenciasocial@amve.org.br

Tributação
Márcia Zilá Longen
colegiadotributacao@amve.org.br
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SUPERVISÃO GERAL
Cassio Murilo Chatagnier de Quadros

COORDENAÇÃO
Michele Prada

PRODUÇÃO DE CONTEÚDO
Célio Francisco Simão, Gabriele Benzi, Giovana Peron, 
Isadora Reis, José Rafael Corrêa, Márcia Zilá Longen, 
Marise Teresinha Heinig, Michele Prada, Nair Teodoro Machado, 
Plauto Mendes, Nayara Costa Brito, Richard Buchinski, 
Sabrina Furlani, Simone Gomes, Vanessa Cristina de Sousa.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 
E BALANÇO SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO 
DE MUNICÍPIOS DO VALE EUROPEU 
AMVE 2021

EXPEDIENTE

PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO
João Misturi

Janeiro 2022
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