
ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE OURO VERDE 

CNPJ: 80.913.031/0001-72 
 
 

PROJETO DE LEI Nº 003/2022. 

 

DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE OURO VERDE A CONTRIBUIR 

FINANCEIRAMENTE COM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO IRANI 

(AMAI) E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

 

MOACIR MOTTIN, Prefeito Municipal de Ouro Verde, Estado de Santa Catarina, no uso de 

suas atribuições legais: 

 

Faz saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal de Vereadores, 

votou, aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

 

Art. 1°. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contribuir financeiramente com a 

Associação dos Municípios do Alto Irani – AMAI, conforme valores mensais a serem 

estabelecidos em Resolução do Presidente da entidade, fixada em Assembleia Geral dos 

Municípios. 

 

§ 1°. Os recursos a serem transferidos referem-se a parcela de contribuição deste município 

para manutenção da respectiva associação, no que tange as despesas se assessoramento 

técnico, pessoal e na melhoria e ampliação das ações. 

 

Art. 2°. A contribuição visa também assegurar a representação institucional do Município de 

Ouro Verde nas diversas esferas administrativas do Estado, do Governo Federal e demais 

órgãos normativos, de execução e de controle e para: 

 

I – Integrar colegiados de discussão junto aos diversos órgãos governamentais e legislativos, 

defendendo os interesses dos Municípios; 

 

II – Participar de ações governamentais que visem o desenvolvimento dos Municípios, a 

atualização e capacitação dos quadros de pessoal dos Entes Públicos, a modernização e 

instrumentalização da gestão pública municipal; 

 

III – Representar os Municípios em eventos oficiais em âmbito estadual e federal. 

 

Art. 3°. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta do orçamento 

municipal vigente com previsão para os demais exercícios. 

 

Art. 4°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Lei 844/2013 e 

demais disposições contrárias. 

 

Ouro Verde – SC, em 31 de janeiro de 2022 

 

 

MOACIR MOTTIN 

Prefeito Municipal 

 

Rua João Maria Conrado, 425 – Centro – 89.834-000 – Ouro Verde – SC 

E-mail: prefeitomottin@ouroverde.sc.gov.br - Fone/Fax: 049 34470007 
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Ofício Circular Nº. 002/2022 Xanxerê, SC, 21 de janeiro de 2022 

 
 

Exmo(a). Senhor(a) 
Prefeito(a) Municipal 

 
C/c: Secretários(as) de Administração e Contadores(as). 

 
 

Ementa: Encaminha documentos para reajuste da mensalidade da AMAI. 

 
 

 
A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) cumprindo determinação 

da Assembleia Ordinária de Prefeitos, ocorrida em dezessete de janeiro de dois mil e 
vinte e dois, a qual deliberou acerca do reajuste da mensalidade repassada pelos 
municípios em favor da Associação, encaminha os seguintes documentos: 

 

 
 Ata Nº 404 de 17 de janeiro de 2022; 
 Resolução Nº 006/2022. 

 
2. Sem mais para o momento, a Entidade se coloca à disposição para mais 
esclarecimentos, por meio do telefone: (49) 3441.6600. 

 
 

 

Respeitosamente, 

 

INGRID 
Ingrid Piovesan ALINE 

 
 

 
Assinado de 

forma digital por 

INGRID ALINE 
Secretária Executiva da AMAPI IOVESA 

PIOVESAN:02519 

668954 

 

68954 

Dados: 

2022.01.27 

09:08:12 -03'00' 

N:025196 



 



Ata nº 404/2022, da Assembleia Ordinária de Prefeitos da Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) – Às quatorze horas, do dia 

dezessete de janeiro de dois mil e vinte e dois, na sede da AMAI, no município de Xanxerê/SC, atendendo ao Edital de Convocação número 

um de dois mil e vinte dois (001/2022), sob a Presidência do Prefeito de Faxinal dos Guedes, reuniram-se em Assembleia Ordinária os 

Senhores Prefeitos de: Abelardo Luz, Ipuaçu, Marema, Ouro Verde, Passos Maia, Ponte Serrada, São Domingos, Vargeão, Xanxerê, além de 

convidados conforme registro no livro de presenças. O Presidente abriu a Sessão cumprimentando a todos e passou a tratar da Ordem do 

Dia. 1) A Secretária Executiva da AMAI iniciou a fala dizendo que o ano anterior foi de muitas mudanças e adaptações decorrentes dos dois 

anos da pandemia, com o anseio de que as atividades precisavam continuar e a economia avançar. Mas para que as ações pudessem 

acontecer com segurança, foi necessário muito estudo, conversas e negociações. Foi necessário adaptação. Relatou que a Associação 

trabalhou muito o coletivo, voltou com cursos presenciais aos poucos, formando mais de dois mil servidores, gerando uma economia de 

R$ 175.000,00 mil (cento e setenta e cinco mil reais) reais aos municípios. Ato contínuo, destacou que Prefeitos e colaboradores se uniram, 

mais do que nunca para dar andamento ao desenvolvimento regional, pleiteando em mais de 40 (quarenta) ofícios destinados ao Governo 

do Estado e estancias federais. Os colaboradores foram convidados para apresentar o relatório dos seus respectivos setores onde 

apresentou-se uma economia de mais de R$ 1.500.000,00 (um milhão e 500 mil reais) aos municípios com os serviços ofertados em 

topografia e engenharia. Os colaboradores Alcemir Rama e Maicon Polese destacaram que o projeto AMAI regulariza, geraram R$ 

207.000,00 (duzentos e sete mil reais) em economia aos municípios, regularizando 104 (cento e quatro) lotes, sendo que mais 145 (cento 

e quarenta e cinco) estão em andamento. Ato contínuo, a Secretária Executiva mencionou o lançamento do projeto inovador em relação 

as demais Associações que é o desenvolvimento de artes gráficas aos municípios por meio do setor de comunicação, intitulado House 

Agency. A Secretária informou que o setor de Movimento Econômico entre outras atividades apresentou recursos na ordem de R$ 

6.495.242.484,00 (seis bilhões e quatrocentos e noventa e cinco milhões e duzentos e quarenta e dois mil e quatrocentos e oitenta e 

quatro reais), que retornaram aos cofres dos municípios. O Advogado da AMAI relatou suas atividade e por fim, os colaboradores 

solicitaram a contratação mais pessoas para auxiliar a equipe que encontra-se bastante reduzida. 2) A Secretária Executiva, juntamente 

com o escritório de contabilidade Assegura apresentaram a prestação de contas da AMAI, exercício 2021 (dois mil e vinte e um), informando 

que em 31/12/2020 (trinta e um de dezembro de dois mil e vinte) o saldo bancário era de R$ 320.075,81 (trezentos e vinte mil e setenta e 

cinco reais e oitenta e um centavos) e em 31/12/2021 (trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e um) ficou em R$ 421.170,50 

(quatrocentos e vinte e um mil e cento e setenta reais e cinquenta centavos). Ato continuo, foram detalhadas as receitas e despensas 

mensais. Por fim, o Presidente da AMAI colocou em votação a prestação de contas, sendo aprovada sem ressalvas. Destacou que a mesma 

também havia sido aprovada pelo Conselho Fiscal. 3) O presidente da AMAI, Senhor Gilberto Lazzari proferiu discurso de encerramento de 

mandato e agradeceu aos colegas Prefeitos pela boa convivência e disse que Presidir a AMAI é uma honra para poucos prefeitos e que 

levará com carinho esse período. Agradeceu a equipe técnica por todo empenho e dedicação. Na sequência foi realizada a posse da nova 

diretoria e conselho fiscal, para mandato de 1 (um) ano. A partir deste ato a Presidência passou a ser coordenada pelo Senhor Márcio Luiz 

Bigolin Grosbelli. Ato contínuo, o Presidente empossado agradeceu o voto de confiança de todos os Prefeitos, em especial o Prefeito Mauri 

colega e partido que o apoiou no processo da candidatura. Também parabenizou o Presidente anterior pela condução do mandato, em se 

tratando das dificuldades trazidas pela pandemia. Ressaltou ainda a maneira simples e carinhosa com que tratou todos os funcionários e 

Prefeitos. Ato contínuo destacou o suporte dado pela AMAI na contratação de parecer jurídico acerca da aplicação dos 70% (setenta por 

cento) do Fundeb e frente a Lei Nº 173/2020. Por fim agradeceu a parceria com todos os Prefeitos e colaboradores em prol de soluções 

para todas as demandas da região. 3) A representante do Colegiado de Educação, Salete Brizola de Jesus, informou que o Piso Nacional do 

Magistério ainda não sofreu reajuste e que somado o período do ano passado onde não houve reajuste a este ano possivelmente chegará 

a 33,23% (trinta e três ponto vinte e três por cento). Acredita-se que até o final da semana seja publicado uma portaria do ministério da 

Educação informando o valor. 4) A Secretária Executiva apresentou o planejamento financeiro da AMAI para o ano de 2022 (dois mil e vinte 

e dois). Inicialmente destacou que o reajuste das mensalidades foi previsto nas Leis municipais e que o valor de correção é o INPC, que 

acumulado de janeiro a dezembro de 2021 (dois mil e vinte e um) fechou 10,16% (dez ponto dezesseis por cento). O presidente colocou 

em apreciação e os(as) Senhore(as) Prefeitos(as) aprovaram, a partir desta data, o reajuste das mensalidades dos municípios, como segue: 

Abelardo Luz R$ 11.828,99 (onze mil e oitocentos e vinte e oito reais e noventa e nove centavos); Bom Jesus R$ 7.279,29 (sete mil e 

duzentos e setenta e nove reais e vinte e nove centavos); Entre Rios R$ 7.279,29 (sete mil e duzentos e setenta e nove reais e vinte e nove 

centavos); Faxinal dos Guedes R$ 9.099,40; Ipuaçu R$ 7.825,21 (sete mil e oitocentos e vinte e cinco reais e vinte e um centavos) ; Lajeado 



Grande R$ 7.279,29 (sete mil e duzentos e setenta e nove reais e vinte e nove centavos) ; Marema R$ 7.279,29 (sete mil e duzentos e 

setenta e nove reais e vinte e nove centavos); Ouro Verde R$ 7.825,21 (sete mil e oitocentos e vinte e cinco reais e vinte e um centavos); 

Passos Maia R$ 7.279,29 (sete mil e duzentos e setenta e nove reais e vinte e nove centavos); Ponte Serrada R$ 9.099,40 (nove mil e 

noventa e nove reais e quarenta centavos); São Domingos R$ 7.825,21 (sete mil e oitocentos e vinte e cinco reais e vinte e um centavos); 

Vargeão R$ 7.279,29 (sete mil e duzentos e setenta e nove reais e vinte e nove centavos); Xanxerê R$ 22.618,42 (vinte e dois mil e seiscentos 

e dezoito reais e quarenta e dois centavos); Xaxim R$ 18.848,10 (dezoito mil e oitocentos e quarenta e oito reais e dez centavos). Ato 

continuo, relatou que a receita projetada é de R$ 1.663.748,09 (um milhão e seiscentos e sessenta e três mil e setecentos e quarenta e 

oito reais e nove centavos) e que a Despesa Pessoal (folha + encargos) prevista para o ano é de R$ 1.135.255,32 (um milhão e cento e trinta 

e cinco mil e duzentos e cinquenta e cinco reais e trinta e dois centavos), somadas três novas contratações para o setor de projetos; Ainda, 

que a despesa Fixa foi estimada em R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) e a despesa Variável em R$ 73.376,04 (setenta e três 

mil e trezentos e setenta e seis reais e quatro centavos); Para modernização de equipamentos foram reservados R$ 6.000,00 (seis mil 

reais); o Portfólio de projetos e planejamento administrativo contará com R$ 53.116,72 (cinquenta e três mil e cento e dezesseis reais e 

setenta e dois centavos). Também será feita uma provisão para férias e 13º na ordem de R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais) e uma 

reserva de contingência R$ 60.000,00 (sessenta mil reais0; O Orçamento foi colocado em apreciação e aprovado com a ressalva de que se 

for necessárias novas contratações para engenharia poderá ser utilizada a reserva de contingência. O presidente colocou em votação o 

reajuste dos colaboradores em 15% (quinze por cento), sendo aprovado por unanimidade. 5) O Coordenador da Defesa Civil da região da 

AMAI, Senhor Luciano Peri trouxe comparativos e projeções de dados relacionados transmissão, óbitos e imunização por coronavírus. Por 

fim, esclareceu questionamentos dos(as) Senhores(as) Prefeito(as). Iniciou-se debate acerca da necessidade dos municípios adotarem 

medidas de restrições considerando o números atuais da pandemia. Entretanto, ficou mantido o funcionamento normal do comércio, 

serviços e indústrias. A única recomendação é de que os municípios adotem o protocolo do governo do Estado de evento seguro. Neste 

sentido, foi solicitada a equipe de comunicação da AMAI que elaborasse um comunicado sobre o assunto. 6) referente a participação dos 

municípios na Femi 2022 (dois mil e vinte e dois) , a Secretária Executiva informou que o espaço cedido será no pavilhão 1 (um) , com os 

stands 55 ao 58, totalizando 74m² e que o curso total é de R$ 11.322,00 (onze mil e trezentos e vinte e dois reais) para 13 (treze) municípios, 

sendo que Xanxerê não pode pagar pela despesa. 7) Nos assuntos gerais o Presidente da AMAI, Márcio Grosbelli falou da intenção de 

instituir o serviço de licenciamento ambiental na região da AMAI, podendo convidar a Amnoroeste, com vistas a otimizar os serviços e 

desburocratizar os prazos. O Presidente da AMAI deu por encerrada a presente Assembleia Ordinária de Prefeitos e eu, Ingrid Aline 

Piovesan, Secretária Executiva da AMAI, presente a mesma, lavrei a Ata que será encaminhada por e-mail aos Prefeitos e se não 

houverem ressalvas será considerada aprovada. Xanxerê, dezesseis de dezembro de dois mil e vinte e um. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingrid Aline Piovesan 

Secretária Executiva da AMAI 


