
Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina - AMEOSC

1º Congresso de Municípios da AMEOSC encerra 
com homenagem aos ex-presidentes  

Homenagens, resgate da história, discursos sobre os desafios do municipalismo e muita emoção 
deram o tom da tarde do segundo e último dia do Congresso. Na solenidade, foram homenageados 
todos os 40 ex-presidentes da AMEOSC, a equipe de funcionários, bem como comemorado os 47 

anos da entidade (completados neste ano de 2018).
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Em audiências em Brasília, 
Prefeitos da AMEOSC cobram 
obras nas rodovias da região.

Rodovias da Região
Neste ano as capacitações 
atingiram um público de 2.544 
participantes.
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Diretoria
Presidente: Jorge Welter (Prefeito de Itapiranga); 
Vice-presidente: Wilson Trevisan (Prefeito de 
São Miguel do Oeste);
1º Secretário: Luiz Gluitz (Prefeito de Santa 
Helena);
2º Secretário: Fernando Bisigo (Prefeito de São 
João do Oeste).

Conselho Fiscal – Efetivo
Valdir Rubert (Prefeito de Mondaí);
Renato Paulata (Prefeito de Tunápolis);
Moacir Piroca (Prefeito de Barra Bonita); 
Cleomar José Mantelli (Prefeito de Palma Sola);
Ivan José Canci (Prefeito de Anchieta).

AMEOSC | Diretoria e Conselho Fiscal  | 
2018 

Conselho Fiscal – Suplente 
Antonio Plinio de Castro Silva (Prefeito de São 
José do Cedro);
Roque Luiz Meneghini (Prefeito de Guaraciaba);
Genésio Bresiani (Prefeito de Belmonte);
Sadi Inácio Bonamigo (Prefeito de Descanso);
Celso Biegelmeier (Prefeito de bandeirante).

AMEOSC | Equipe Administrativa e 
Técnica 
Airton Fontana: Secretário Executivo;  
Denis Maria Busnelo Blookl: Recepcionista; 
Diego Rodrigo Canei: Assistente Administrativo; 
Édina G. T. Spironello: Assessora Jurídica; 
Ilceo Bariviera: Técnico em Contabilidade e 
Diretor do Movimento Econômico; 
Iliana Conrad: Auxiliar de Serviços Gerais; 
Jacson Sonaglio: Assessor de Comunicação; 
Mayte I. Bonora: Assistente Administrativo; 
Udinara Vanusa Zanquettin: Diretora do Depto. 
de Concursos Públicos.

CIS/AMEOSC
Diretoria | Gestão 2018 
Presidente: Sadi Inácio Bonamigo (Prefeito de 
Descanso);
1º Vice Presidente: Moacir Piroca (Prefeito de 
Barra Bonita);
2º Vice Presidente: Thyago Gnoatto Gonçalves 
(Prefeito de Dionísio Cerqueira);
1º Secretário:  Fernando Bisigo (Prefeito de São 
João do Oeste);
2º Secretário: Valdir Rubert (Prefeito de Mondai.

Equipe administrativa 
Angelita Bettoni: Diretora Administrativa; 
Catiane Rigo: Assistente Administrativo;
Édina G. T. Spironello: Assessora Jurídica; 
Ilceo Bariviera: Técnico em Contabilidade. 
 
CONDER/AMEOSC 
Diretoria | Gestão 2018
Presidente: Genesio Bressiani (Prefeito de 
Belmonte); 
Vice-presidente: Antonio Plínio de Castro Silva 
(Prefeito de São José do Cedro);
Secretário: Jorge Welter (Prefeito de Itapiranga);
Vice-secretário: Valdecir Casagrande (Prefeito de 
Paraíso);

Equipe administrativa
Jussara Salete Reginatto: Secretária Executiva; 
Édina G. T. Spironello: Assessora Jurídica; 
Ilceo Bariviera: Técnico em Contabilidade.

Presidente
Mensagem do

Jorge Welter

Presidente da AMEOSC 
Prefeito de Itapiranga/SC

 A Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa 
Catarina – Ameosc, fundada em 31 de julho de 1971, completou 
neste ano 47 anos de atuação e contou com 40 Presidentes, dentre 
Prefeitos conduzidos e reconduzidos ao cargo, aos quais queremos 
render nossa homenagem e expressar nossa gratidão pelo trabalho 
realizado em favor da nossa região da fronteira. Neste informativo, 
procuramos trazer as ações, projetos e programas desenvolvidos 
pela nossa Associação, no decorrer deste ano de 2018. Destacamos 
o “Roteiro Turístico Caminhos da Fronteira”, que é um projeto que 
vem sendo desenvolvido pela Ameosc, Municípios e Sebrae e 
passa a ser uma grande oportunidade de os Municípios 
desenvolverem esta potencialidade regional. Neste ano, o 
Município de São Miguel do Oeste doou uma área urbana para a 
Ameosc, onde edificaremos nossa nova sede. Nossa região produz 
com excelência e exportamos nossos produtos para centenas de 
países além de atender o mercado interno brasileiro, notadamente 
com produtos advindos do agronegócio, do leite, de setor de 
móveis, e tantos outros, e o Valor Agregado nos Municípios chegou 
a casa de 4 bilhões e 924 milhões, em 2017. A Ameosc tem atuado 
com forte e importante participação nas ações, projetos e 
programas que envolvem o desenvolvimento regional e 
precisamos avançar, urgentemente, na logística na nossa região, 
para que possamos ter competitividade no mercado cada vez mais 
exigente. Somos a porta de entrada do Mercosul e por esta 
condição, também somos a região que mais necessita de recursos 
para ampliarmos as relações comerciais, turísticas e culturais com 
os países membros. Queremos ter o valor pelo valor que temos, 
pelo valor que produzimos, pelo valor que somos, pelo valor que 
representamos para o estado de Santa Catarina, para o Brasil e para 
o Mercosul. Em novembro, realizamos o 1º Congresso dos 
Municípios da Região da Ameosc, em parceria institucional com a 
Fecam, Egem e Aveosc, onde tivemos a oportunidade de discutir 
temas prementes, necessários e urgentes para a nossa região de 
fronteira, nas áreas de Desenvolvimento Econômico Sustentável, 
Inovação, Meio Ambiente e Turismo. Foi o primeiro grande evento 
nesta formatação e com certeza, a cada ano, avançaremos mais nos 
temas de relevância para o desenvolvimento dos nossos 
Municípios. Que Deus nos permita conduzir os nossos Municípios, 
com esperança, fé e denodo e que não percamos o sonho de ver a 
nossa região da fronteira, alcançar o destaque e a importância que 
ela tem para o desenvolvimento do nosso estado, do nosso país e da 
região do Mercosul.



1º CONGRESSO de MUNICÍPIOS da AMEOSC
Aconteceu nos dias 22 e 23 de novembro de 2018, 

na Câmara de Vereadores de São Miguel do Oeste, o 1º 
Congresso de Municípios da Região da Associação dos 
Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina – 
AMEOSC. O evento, maior encontro de gestores públicos 
da região, reuniu, em dois dias, cerca de 230 lideranças, 
dentre autoridades federais e estaduais, prefeitos e vices, 
secretários de administração, vereadores e demais 
servidores municipais de diversas áreas estratégicas das 
prefeituras.

O Congresso teve por objetivo o debate de ideias e 
a troca de experiências envolvendo a administração 
municipal. Para isso, contou com nove palestras, centradas 
em três eixos temáticos: Meio Ambiente; Inovação, 
Desenvolvimento Econômico e Sustentável; e Turismo. A 
abertura oficial do Congresso foi proferida pelo Presidente 

da AMEOSC e Prefeito de Itapiranga, Jorge Welter, em uma 
solenidade com a presença de diversas autoridades, como 
representantes da FECAM, CNM, Associação de 
Vereadores, Governo do Estado e da Assembleia 
Legislativa de Santa Catarina.

O primeiro dia de Congresso contou com a palestra 
inaugural, “Perspectivas para o Agronegócio Catarinense”, 
proferida pelo Secretário de Agricultura de Santa Catarina, 
Airton Spies, entre outras voltadas para o eixo do Meio 
Ambiente. O segundo dia de Congresso, por sua vez, 
abordou palestras sobre Desenvolvimento Territorial, 
Inovação Fazendária, o Sistema Integrado de Gestão do 
Tribunal de Contas de Santa Catarina e Turismo. Além da 
troca de experiências bem-sucedidas entre os gestores 
municipais, cadastradas no Banco de Boas Práticas da 
AMEOSC.

Homenagens, resgate da história, discursos 
sobre os desafios do municipalismo e muita emoção 
deram o tom da tarde do segundo e último dia do 
Congresso. Na solenidade, foram homenageados 
todos os 40 ex-presidentes da AMEOSC, a equipe de 
funcionários, bem como comemorado os 47 anos da 
entidade (completados neste ano de 2018). 

O 1º Congresso de Municípios da Região da 
AMEOSC, uma realização da entidade, contou com o 
apoio institucional da Federação Catarinense de 
Municípios - FECAM, Escola de Gestão Pública 
Municipal – EGEM; e patrocínio da Quantum 
Engenharia, Serni – Reciclagem Seletiva, SICOOB, TOS – 
Obras e Serviços Ambientais e da Agência Reguladora 
Intermunicipal de Saneamento – ARIS.

Homenagem aos ex-presidentes
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Assembleias dos Prefeitos da AMEOSC
Durante o ano foram realizadas 14 Assembleias

As ações da AMEOSC são decididas pela Assembleia 
Geral, que é órgão soberano em suas decisões, proposição e 
deliberações. Ela é composta pelos prefeitos dos 19 
municípios associados a entidade. Coordenadas pelo 
Presidente da Associação e Prefeito de Itapiranga, Jorge 
Welter, durante o ano de 2018, foram realizadas 14 reuniões 
ordinárias/extraordinárias. Em consonância com o 

planejamento estratégico da AMEOSC, as reuniões 
orientaram o encaminhamento de diversos documentos e 
audiências em diversas entidades, Secretarias de Estado e 
Ministérios do Governo Federal, visando de forma coletiva 
o atendimento das demandas regionais. 

Nas assembleias de 2018, estiveram em pauta assuntos 
como a avaliação dos serviços prestados, a nova sede da 
AMEOSC, cujo terreno foi doado pela Prefeitura de São Miguel 
do Oeste; encaminhamentos administrativos devido à 
paralisação do sistema de transporte rodoviário e as 
manifestações das categorias envolvidas; o serviço de oncologia 
no Hospital Regional, entre outras pautas regionais.  

11 de outubro de 2018

25 de maio de 2018

12 de julho de 2018

31 de julho de 2018

Assembleia Geral Ordinária

Assembleia Geral Ordinária

Assembleia Extraordinária

Assembleia Extraordinária

Assembleia Geral Ordinária

Assembleia Geral Ordinária

Assembleia Geral Ordinária

Assembleia Geral Ordinária

Assembleia Extraordinária

Assembleia Geral Ordinária

Assembleia Geral Ordinária

27/04/2018

10/05/2018

28/05/2018

30/05/2018

12/07/2018

31/07/2018

09/08/2018

13/09/2018

11/10/2018

08/11/2018

07/12/2018

TUNÁPOLIS

AMEOSC

AMEOSC

AMEOSC

AMEOSC

AMEOSC

AMEOSC

AMEOSC

ITAPIRANGA

AMEOSC

SÃO JOÃO DO OESTE

LocalData
Assembleia Geral Ordinária

Assembleia Geral Ordinária

08/02/2018

16/03/2018

AMEOSC

ANCHIETA

Assembleia Geral Ordinária 20/12/2018 AMEOSC
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18 de dezembro de 2017, eleição da nova diretoria.



Preocupados com a destinação 
de resíduos sólidos na região extremo 
oeste de Santa Catarina, uma comitiva 
formada por prefeitos da AMEOSC, 
esteve visitando, no dia 23 de agosto, 
uma usina de resíduos sólidos no 
Paraná, a SINERTEC. A intenção da 
visita foi de buscar meios e técnicas 
com resíduos sólidos que deram certo 
para levar a experiência para aplicar nos 
mun ic íp ios  de  abrangênc i a  da 
Associação.

Na manhã do dia 27 de agosto, 
prefeitos, vice-prefeitos e gestores dos 
mu n i c í p i o s  d a  A s s o c i a ç ã o  d o s 
Municípios do Extremo Oeste de Santa 
Catarina (AMEOSC) estiveram reunidos 
na sede da associação. A pauta do 
encontro foi a apresentação do Programa 
Estadual de Regularização Fundiária 
Reurb-SC.

O encontro, teve por objetivo 
proporcionar orientação, apoio técnico e 
jurídico nas ações aos Municípios 
interessados em par ticiparem do 
Programa, com o desígnio de regularizar 
núcleos urbanos informais consolidados 
nas respectivas localidades.

A iniciativa é fruto da parceria da 
FECAM e Associações de Municípios de 
Santa Catarina com a Secretaria de 
Estado da Assistência Social, Trabalho e 
Habitação.

Municípios da AMEOSC 
discutem programa REURB

Prefeitos da AMEOSC realizam audiências em 

Dentre elas, na tarde do dia 
(23) os prefeitos se reuniram com o 
ministro dos Transportes, Portos e 

Paralelo à realização do 
encontro nacional de prefeitos, 
entre os dias 23 e 24 de maio, o 
Presidente da AMEOSC, prefeito 
de Itapiranga, Jorge Welter e os 
demais Prefeitos dos municípios de 
a b r a n g ê n c i a  d a  A M E O S C 
realizaram uma série de audiências 
agendadas em ministérios e com 
re p re sen t an t e s  da  bancada 
catarinense de parlamentares.

Aviação Civil, Valter Casimiro 
Silveira, para reiterar o pleito pela 
revitalização e manutenção da 
rodovia Br 163, trecho que liga São 
Miguel do Oeste a Dionísio 
Cerque i ra  e  o  processo  de 
inventário que visa a Federalização 
do Trecho São Miguel do Oeste a 
Itapiranga. 

No dia 24, a audiência foi 
com o secretário Nacional de 
Desenvolvimento Regional do 
Ministério da Integração Nacional, 
Marlon Carvalho Cambraia, cuja 

pauta foi a liberação de 
recursos para a Usina de 
Asfaltos que será instalada 
em São Miguel do Oeste 
p a r a  a t e n d e r  a o s 
Municípios de abrangência 
da AMEOSC. 

Brasília durante a Marcha dos Prefeitos da CNM

Visita Técnica: Usina de 
Resíduos Sólidos no PR

Prefeitos da AMEOSC cobram obras no DNIT

No dia 20 de fevereiro, os 
prefeitos ligados a AMEOSC - 
Associação dos Municípios do 
Extremo Oeste  de  Santa 
C a t a r i n a  e  A M E R I O S  – 
Associação dos Municípios do 
Entre Rios, estiveram reunidos 
c o m  o  d i r e t o r  g e r a l  d o 
Depar tamento Nac iona l  de 
Infraestrutura de Transportes 
(DNIT) - Valter Casimiro Silveira 
para discutir a retomada das obras 
na BR 163, no trecho que vai de São 
Miguel do Oeste até Dionísio 
Cerqueira e também do projeto de 
recuperação da BR 282 no trecho 

de Chapecó a São Miguel do Oeste 
incluindo as travessias urbanas e 
também o entroncamento da Br 
158. 

Na ocasião, os prefeitos 
foram informados que as obras e 
processos licitatórios seriam 
retomados ainda em 2018.
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Para fortalecer o trabalho conjunto dos municípios a 
AMEOSC fomenta a criação de colegiados, além de fornecer 
assessoria permanente, colaborando com o fortalecimento 
da gestão pública e auxiliando no debate e encaminhamentos 
de ações coletivas. Assim, as informações são mais rápidas e 
uniformes. Atualmente, a entidade conta com 19 Colegiados, 
que neste ano de 2018, realizaram mais de 50 reuniões, com 
um total geral de 800 participantes. 

Colegiados  

 Para contribuir com a preservação do meio ambiente, com a 
prevenção de doenças transmitidas pelo mosquito da dengue e outras 
consequências oriundas de acúmulo de pneus inservíveis e lixo 
eletrônico, a AMEOSC realiza e mantém ações que viabilizam a 
recolha e recepção desses materiais.  Essas ações materializam-se com 
o Eco Ponto. Localizado na Rua Willy Barth,  em São Miguel do Oeste-
SC. É um local de coleta de pneus inservíveis, lixo eletrônico e linha 
branca de eletrodomésticos, e atende os 19 Municípios da região de 
abrangência da AMEOSC. Os pneus e o lixo eletrônico são recebidos e 

em seguida coletados por empresas 
específicas que trabalham na área de 

reutilização/
d e s c a r t e 
c o r r e t o 
d e s s e s 
materiais. 

Os Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina, 
através da AMEOSC, prestam apoio e auxilio financeiro mensal ao 
Instituto Terezinha Gaio Basso - Casa de Apoio, a qual presta 
serviço de hospedagem de familiares e amigos de pacientes 
atendidos no Hospital Regional de São Miguel do Oeste.  Para a 
AMEOSC, é gratificante colaborar e ajudar a sociedade em geral, e 
por este motivo é parceira do Instituto Terezinha Gaio Basso - Casa 

de apoio.

Casa de ApoioEco Ponto

 Hospital Regional Terezinha Gaio Basso
Foto: 03/2011 - www.hrtgb.org

Casa de Apoio - Nova sede

PNEUS INSERVÍVEIS E LIXO ELETRÔNICO

Colegiado de Assistência Social; Colegiado de 
Agricultura e Meio Ambiente; Colegiado de Compras e 
Licitação; Colegiado de Comunicação; Colegiado de 
Conselheiros Tutelares; Colegiado de Contadores e 
Controladores Internos; Colegiado de Cultura e 
Turismo; Colegiado de Defesa Civil; Colegiado de 
Departamento Técnico; Colegiado de Educação; 

Colegiado de Esportes; Colegiado de Gestores 
Municipais de Convênios; Colegiado Movimento 
Econômico; Colegiado de Nutricionistas; Colegiado 
de Prefeitos; Colegiado de Recursos Humanos; 
Colegiado de Saúde; Colegiado de Tributação; 
Colegiado de Vigilância Sanitária. 

Lista de Colegiados  

Reunião do Colegiado de Educação em Mondaí

Reunião do Colegiado de Assistentes SociaisReunião do Colegiado de Tributação

Reunião do Colegiado de Recursos HumanosReunião do Colegiado de Departamento Técnico

Iniciativas
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 COMPETIÇÕES ESPORTIVAS DA AMEOSC
Visando promover a integração social e incentivar a 

prática sadia do esporte, objetivos elencados no 
planejamento estratégico da entidade, a Associação dos 
Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina 
(AMEOSC), realizou neste ano de 2018, diversas 
competições esportivas. Os jogos, contam com o apoio do 
Colegiado de Esporte da entidade e envolvem 
competidores dos 19 municípios de sua abrangência. 
Confira as competições esportivas realizadas: 2ª Copa 
AMEOSC de futebol (Sub 15 e 17 – Masculino); 1º Campeonato 
AMEOSC de bocha – Feminino e Masculino; 1ª Copa AMEOSC 
de Bolão 23 – Feminino e Masculino; 1ª Edição das Olimpíadas 
da 3ª Idade da Região da AMEOSC; 20ª edição dos Jogos de 
Integração da AMEOSC.

Olimpíadas da 3ª Idade

Olimpíadas da 3ª IdadeOlimpíadas da 3ª Idade

1º Campeonato AMEOSC de Bocha - Masculino1º Campeonato AMEOSC de Bocha - Feminino

2ª Copa AMEOSC de Futebol de Campo - Sub15/17 Masculino2ª Copa AMEOSC de Futebol de Campo - Sub15/17 Masculino

20ª Edição dos Jogos de Integração da AMEOSC20ª Edição dos Jogos de Integração da AMEOSC
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Cursos e Capacitações  
Eventos:  

Em 2018, a Associação buscou viabilizar diversos cursos, seminários, palestras e capacitações para 
qualificar os profissionais que compõem a gestão das prefeituras, ações que fazem parte do planejamento 
estratégico da entidade. 

Este trabalho de qualificar as equipes técnicas que dão suporte aos gestores é contínuo e traz, entre 
outros benefícios, uma grande economia aos municípios, que não precisam deslocar os profissionais 
frequentemente para os grandes centros. 

Neste ano as capacitações atingiram um público aproximado de 2.544 participantes, num total de 75 
eventos realizados pela AMEOSC, bem como com o apoio de entidades como a FECAM, EGEM, 
EPAGRI, entre outras. 

Público em 2018

2.544 participantes

Todas as informações sobre as 
capacitações e eventos da AMEOSC, 
podem ser apuradas no portal da 
e n t i d a d e  n a  i n t e r n e t ,  e m 
WWW.AMEOSC.ORG.BR, onde 
constam informações sobre datas, 
inscrições, l istas de presença, 
arquivos de fotos e materiais de 
apoio.  

Outras Capacitações e eventos

Capacitação sobre ProtestoCapacitação sobre Estágio ProbatórioCapacitação sobre Normas Internas 

Capacitação Betha SistemasCapacitação Assistentes SociaisCapacitação sobre Sindicância

Capacitação sobre Homeopatia
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No gráfico desta página, uma análise do 
número de certames executados nos últimos 5 anos, 
cargos ofertados e quantidade de inscritos. Para mais 
informações sobre o Departamento, acesse o Portal 
AMEOSC em www.ameosc.org.br ou entre em contato 
pelo telefone (49) 3621 0795. 

É com grande satisfação que conclui-se o ano 
de 2018, demonstrando alguns dos muitos resultados 
positivos dos trabalhos realizados pela Associação 
através do Departamento de Concursos, o qual 
permanece sempre à disposição dos Municípios para 
atendimento.

O Departamento de Concursos da AMEOSC 
ressalta que se coloca à disposição dos Municípios para 
atendimento, sempre que necessário.

A AMEOSC, através do Departamento de 
Concursos Públicos, atende os 19 municípios 
associados, na realização de Concursos Públicos e 
Processos Seletivos, assessorando os municípios desde 
a solicitação dos certames até o resultado final, e tudo 
isso, buscando sempre mais transparência, economia, 
segurança e legalidade em todos os seus processos.

Os trabalhos do departamento são iniciados 
com a solicitação para realização do certame. A partir 
desse primeiro contato é iniciada a elaboração do edital 
pelo Departamento juntamente com o setor de 
Recursos Humanos do respectivo município.

Vencida essa etapa, passa-se para a publicação 
do edital no sistema gerenciador de editais, seguindo 
com as demais etapas: de controle de publicações; 
gerenciamento de inscrições on-line; relatórios; 
organização das provas; organização do local de 
aplicação de provas; aplicação de provas práticas; 
treinamento dos fiscais; fiscalização das provas; 
elaboração de gabaritos; sessão pública integralmente 
filmada para correção dos cartões de resposta; 
recursos; resultado preliminar e final; elaboração de 
arquivos para os sistemas Betha e IPM; e, após o 
resultado final, é dado suporte aos municípios e 
candidatos para dirimir quaisquer dúvidas.

Comumente, o setor trabalha com uma média 
de 15 a 20 processos em andamento ao mesmo tempo, 
cada um em sua etapa. O prazo mínimo do início ao fim 
de um certame é de aproximadamente 3 meses, uma vez 

que são inúmeras etapas a serem executadas, todas com 
prazos a serem cumpridos observando a legislação. As 
provas objetivas e práticas são aplicadas e coordenadas 
aos sábados e domingos, de regra, são dois certames 
aplicados por final de semana.

Há numerosos procedimentos e detalhes 
adotados que fazem a diferença e que demandam muita 
atenção, comprometimento, profissionalismo e que 
ve m t r a z e n d o t o d o u m r e s u l t a d o p o s i t i vo, 
transmitindo segurança a todos que utilizam os 
serviços prestados pela Associação, bem como, 
atendimento igualitário, ágil, de qualidade e de 
comprometimento com os Municípios e população. 

INFORMAÇÕES: Concursos Públicos e Testes Seletivos 

Candidatos realizando a prova Assinatura Cartões de Resposta Sessão Pública Integralmente Filmada

Treinamento dos Fiscais Recepção dos Candidatos Filmagens da Prova Prática

Demonstrativo dos Concursos e 
Testes Seletivos 

Ao lado, o comparativo de 2016, 2017 e 
2018 em relação a quantidade de 

Certames aplicados, Cargos oferecidos e 
Candidatos Inscritos. 

Distribuídos e aplicados durante os 
finais de semana do ano, a média geral 

deste ano ficou de 1 a 2 certames 
aplicados por final de semana. 
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Valor Adicionado dos Municípios
O Valor Adicionado (VA) é o parâmetro para 

definição do Índice de Participação Municipal (IPM) para o 
retorno do ICMS aos Municípios. 

O VA dos Municípios da abrangência da 
AMEOSC em 2017 gerou o valor de R$ 4.924.600.158,61, 
no  Es t ado  o  VA 2017   f o i  no  va l o r  d e  R$ 

192.058.851.886,28. Os 19 Municípios que integram a 
AMEOSC tiveram, só na Agrucultura um incremento de 
mais de 60 milhoes de reais em ralaçao a 2016, o que 
impacta em retorno de investimentos na região. Em 2019 
os Municípios de abrangência da AMEOSC receberão 
3,2240063 do índice total do Estado.

Movimento Econômico da AMEOSC
O Valor Adicionado, é o indicador utilizado pelo Estado 

para calcular o índice de participação municipal de repasse de 
receita de imposto sobre Operações à circulação de Mercadorias e 
sobre Prestação de Serviços de Transportes interestadual e 
intermunicipal além da Produção Primária e sobre produtos 
industrializados aos municípios do Estado. 

A Lei Complementar Federal nº 63, de 11/01/90, é o 
instrumento normativo competente para reger a matéria em razão 
do disposto no art. 161, I, da Constituição Federal. No Estado de 
Santa Catarina o instrumento regulador é a Portaria SEF nº 233 de 
09 de setembro de 2012, que adota como critério de mensuração 
dos efeitos da atividade econômica das unidades produtivas o 

conceito de Valor Adicionado, que é o aumento de valor que se atribui 
a um bem durante o processo produtivo.

É de se destacar ainda, que do Valor Agregado total dos 
Municípios pertencentes a Região da AMEOSC, no exercício de 
2017, 53,58% são provenientes da agricultura o que representa um 
valor de R$ 2.638.418.631,13, do Valor Agregado total de R$ 
4.924.600.158,61.

Colegiado de Movimento Econômico e Tributário:
 Em 2018 a AMEOSC realizou diversas atividades com os 
colegiados, como cursos, treinamentos, e assessoria aos responsáveis 
pelos setores nos municípios (fotos).
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MUNICÍPIOS 2015 % 2016 % 2017 % AGRÍCULTURA ÍNDICE 2019

ANCHIETA 103.317.268,14 5,01? 117.797.320,87 14,02% 119.468.661,50 1,46% 80.169.420,29 0,1050402

BANDEIRANTE 60.551.634,09 30,56? 70.575.196,62 16,55% 58.279.048,36 - 17,42% 36.156.575,02 0,0803731

BARRA BONITA 27.695.487,75 14,04% 32.716.420,45 18,28% 35.101.542,44 7,29% 31.003.332,22 0,0663238

BELMONTE 54.223.670,65 11,55% 60.345.143,28 11,29% 59.514.003,78 - 1,40% 44.131.616,50 0,0782359

DESCANSO 202.803.113,42 8,04% 235.181.427,41 15,97% 236.136.866,91 0,41% 173.636.361,00 0,1585159

DIONÍSIO CERQUEIRA 227.999.742,64 - 3,46% 247.839.014,13 8,70% 196.710.414,58 - 20,66% 87.264.060,95 0,1527738

GUARACIABA 277.129.824,15 8,97% 345.985.765,12 24,85% 340.558.234,50 - 1,57% 224.835.966,20 0,2077312

GUARUJÁ DO SUL 107.175.144,45 8,86% 124.434.621,26 16,10% 140.504.398,72 12,91% 49.222.516,89 0,111259

IPORÃ DO OESTE 278.787.326,92 - 0,14% 328.600.157,40 17,87% 331.888.150,57 1,00% 250.331.380,13 0,2017161

ITAPIRANGA 847.458.883,19 27,94% 863.401.207,64 1,88% 813.066.604,00 - 5,83% 366.209.063,53 4,4342067

MONDAÍ 371.527.959,48 - 13,80% 400.955.181,43 7,92% 438.129.346,09 9,27% 154.437.446,69 0,2422745

PALMA SOLA 185.882.663,80 10,46% 219.675.402,37 18,18% 229.359.162,73 4,41% 115.138.064,65 0,1533625

PARAÍSO 97.142.763,17 14,58% 102.471.022,49 5,48% 98.151.996,78 - 4,21% 56.901.480,27 0,0967119

PRINCESA 54.389.968,94 - 3,53% 70.663.052,81 29,92% 74.077.612,03 4,83% 42.270.220,65 0,0838898

SANTA HELENA 64.834.696,75 14,34% 79.622.863,64 22,81% 76.241.222,35 - 4,25% 45.579.526,22 0,0864797

SÃO JOÃO DO OESTE 279.066.699,88 0,25% 346.147.290,66 24,04% 349.661.686,35 1,02% 242.785.427,16 0,2097837

SÃO JOSÉ DO CEDRO 233.422.633,79 - 3,30% 281.806.003,12 20,73% 295.901.441,71 5,00% 155.463.028,31 0,1827269

SÃO MIGUEL D’ OESTE 701.370.671,58 16,29% 795.184.487,60 13,38% 798.263.348,87 0,39% 124.553.069,22 0,4148574

TUNÁPOLIS 195.194.563,84 1,32% 234.301.751,03 20,03% 233.586.416,34 - 0,31% 203.892.628,54 0,1577442

TOTAL - A M E O S C 4.369.974.716,00 9,51% 4.957.703.329,33 13,45% -0,67% 2.638.418.631,13 3,2240063

TOTAL - E S T A D O 166.569.077.954,02 4,32% 180.643.374.981,80 8,45% 192.058.851.886,28 6,32%



Consórcio Intermunicipal de Saúde - CIS-AMEOSC

O Sistema de Consórcios Intermunicipais de 
Saúde é regulado por Lei e permite a formação de uma 
sociedade de direito público e privado entre os 
municípios e no âmbito do SUS.  

Sua formação é uma iniciativa autônoma de 
municípios próximos e com necessidades na área de 
saúde,  que se assoc iam para ger i r e prover 
conjuntamente serviços especializados referentes a 
promoção, proteção e recuperação da saúde de suas 
populações; promovendo um maior ordenamento na 
utilização dos recursos disponíveis, como instrumento 
de planejamento, onde os diversos municípios utilizam 
coletivamente serviços que só existem em um ou em 
alguns dos entes federados.

Os recursos para a formação e manutenção dos 
Consórcios vêm de cotas predefinidas em Lei 
Municipal, de cada ente consorciado.  Pequenos 
municípios possuem muita dificuldade para atender 
suas demandas da área de saúde de forma proporcional 
a sua arrecadação.  Com os Consórcios, os municípios 
de pequeno e médio porte tem ganho de “escala” e 
serviços antes indisponíveis são rateados por vários 
municípios, otimizando redução de custos. 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde - CIS-
AMEOSC, em seu processo de funcionamento atua em 
conjunto com as Secretarias Municipais de Saúde dos 
entes consorciados, no provimento de especialidades 
méd i c a s  e  s e r v i ço s d e ma io r  comp l ex i d ade 
ambulatorial, com abrangência nas microrregiões.

O Consórcio é formado por 19 municípios de 
abrangência da AMEOSC, com população aproximada 
de 170 mil habitantes e oferta diversas especialidades 
na área de prestação de serviços médicos (entre 
consultas e exames especializados) em Clínicas, 
Consultórios, Laboratórios, Hospitais, onde o acesso 
aos serviços é através das Secretarias Municipais de 
Saúde de cada Município.

No ano de 2018, o Consórcio CIS-AMEOSC, 
teve um quantitativo de atendimentos de 43.485 - entre 
exames de análises clínicas, anatomia patológica, 
radiologia, ultra-sonografia, tomografia, ressonância 
m a g n é t i c a ,  m a m o g r a fi a ,  v i d e o e n d o s c o p i a  e 
videocolonoscopia, fisioterapia, fonoaudiologia, 
p s i c o l o g i a ,  m é t o d o s  d i a g n ó s t i c o s ,  t e r a p i a s 
espec ia l izadas, consul tas e complementações 
cirúrgicas.  
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Colegiado de Secretários Municipais de Saúde
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Programa Compras Coletivas:
O programa "Compras compartilhadas" tem por 

objetivo a realização de SERVIÇOS DE COMPRAS 
COLETIVAS das quais, nos termos do edital, possa 
decorrer contratos administrativos celebrados por órgãos 
ou entidades dos 19 municípios consorciados. 

Nestes 09 meses de atuação o CONDER  
realizou 26 processos licitatórios, dentre eles: a licitação de 
Medicamentos: com valor aproximado de R$ 18 milhões; 
Licitação de Pneus e Correlatos: com valor aproximado de 
R$ 07 milhões; Licitação de peças para veículos e 
equipamentos: com valor aproximado de R$ 14 milhões.

Novas licitações para 2019, já estão sendo 
organizadas como   as de Medicamentos, Material 
Ambulatorial, Óleo Lubrificantes, Material Odontológico, 
Pneus entre outras. 

Programa Tratasam: 
É um Convênio de cooperação técnica e financeira 

celebrado entre a Agência Reguladora Intermunicipal de 
Saneamento - ARIS e o CONDER, que tem como objeto 
a elaboração do diagnóstico sobre os sistemas individuais 
de esgotamento sanitário nas áreas urbanas dos 
Municípios consorciados. 

Programa Água é Vida
 Este porgrama, já 
c o n c l u í d o ,  o b t e v e  o s 
seguintes resultados: poços 
perfurados nos municípios 
consorciados com um valor 
bem mais em conta que 
contratações individuais. Até 
dezembro de 2018 mais de 10 
poços já foram perfurados e 
outros muitos estão em fase 
de licença. 

Programa de Pré-qaulificações:
 E s t e  p r o g r a m a   é  u m  p r o c e d i m e n t o 
administrativo anterior a licitação do qual resultará decisão 
de que determinado bem apresenta qualidade e requisitos 
mínimos satisfatórios para atender as necessidades 
administrativas. 

O  C o n s ó r c i o 
I n t e r m u n i c i p a l  d e 
Desenvolvimento Regional - 
CONDER é um Consórcio 
Púb l i co,  cons t i t u ído na 
forma de Associação Pública, 
com personalidade jurídica 
de direito público e natureza 

autárquica interfederativa. Foi constituído em maio de 
2015, inicialmente, por 05 (cinco) municípios: 
Belmonte, São Miguel do Oeste, Guaraciaba, Barra 
Bonita, Bandeirante e Paraíso. 

Em 2017, através da união dos Prefeitos da 
Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa 
Catarina- AMEOSC, o Consórcio teve a adesão dos 
demais 14 munic íp ios associados a ent idade, 
totalizando 19 municípios legalmente associados ao 
Consorcio, todos localizados na região Extremo Oeste 
de Santa Catarina.

O  C o n s ó r c i o  I n t e r m u n i c i p a l  d e 
D e s e n v o l v i m e n t o  Re g i o n a l  -  C O N D E R ,  é 
administrado pela Diretor ia , composta de 01 
Presidente; 01 Vice-presidente; 01 Secretário; e 01 
Vice-secretário, todos eleitos em Assembleia Geral, 
entre os membros do consórcio, com mandato de 02 
anos. 

Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional - CONDER

Genéssio Bressiani | Presidente 
Prefeito de Belmonte/SC.

Jussara Reginatto
Secretária Executiva

Programas
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