
 

 

 

 

 

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DO ANO 

DE 2017 

 

Resumo: Este documento sintetiza as atividades e projetos desenvolvidos pelos Programas do 

Consórcio Intermunicipal Serra Catarinense em parceria com os Municípios Consorciados e 

instituições parceiras. 

 

Elaboração:  

• Tito Pereira Freitas   

• Zenalda Martins Vanin de Moraes 

• Lauro Francisco dos Santos  

• Andressa Steffen Barbosa 

• Katynara Goedert 

• Carlos Eduardo Moreira da Silva  

• Luciano Anziliero  

• Neide Rodrigues da Silva 

• Selênio Sartori 

• Pedro Jovane da Silva 

• Michelle Jaques Machado 

• Larissa Roberta Oliveira   

 

 

 

 

Abril de 2018. 



 

 

 

 

 

2 

 

SANIDADE DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

 

PANORAMA GERAL DE 2017 

 

Foram executadas ações referentes aos projetos vigentes vinculados ao Programa, 

relacionados principalmente as Agroindústrias Familiares, readequação do processo de adesão ao 

Sistema Brasileiro de Inspeção (SISBI), projetos e ajustes de agroindústrias já ativas, elaboração de 

projetos e ações que contribuem para a melhoria da atuação do CISAMA. 

 

RELATO DAS AÇÕES DE EXTENSÃO 

 

I. DESENVOLVER SERRA CATARINENSE  

 

O Programa objetiva a Agregação de Valor da Agricultura Familiar, ou seja, apoiar a 

implantação, adequação e ou consolidação de Agroindústrias Familiares, na industrialização de 

produtos de origem animal e vegetal com a finalidade de comercialização. O Programa de 

Desenvolvimento da Agricultura Familiar pela Agregação de Valor – “Desenvolver Serra 

Catarinense” visa contribuir com o desenvolvimento sustentável dos municípios participantes do 

programa e do território Serra Catarinense como um todo, proporcionando novas atividades 

geradoras de trabalho e renda, com consequente melhoria das condições de vida das pessoas 

beneficiadas direta e indiretamente pelo Programa.   

Democratizar o acesso ao serviço de inspeção e regularização das agroindústrias familiares 

e produtos regionais frente a legislação sanitária é outro objetivo que vem sendo alcançado 

paulatinamente.  O serviço de inspeção municipal criado e regulamentado nos 18 municípios 

consorciados está possibilitando a adequação/regularização de mais de 100 agroindústrias familiares 

na região. O programa possui uma Médica Veterinária atuando na Coordenação, uma estagiária com 

graduação em andamento no curso de Medicina Veterinária e um Engenheiro Agrônomo. 

Até o final de 2017 foram realizadas as seguintes ações: 

• Diagnóstico das Agroindústrias Familiares nos 18 municípios 

• Manutenção dos 18 Serviços de Inspeção Municipal, visando adesão ao SISBI 

• Constituição uma equipe Técnica Multidisciplinar de assessoria as agroindústrias 
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• Capacitação da Equipe Técnica (treinamentos, cursos de Boas Práticas de Fabricação – BPF, 

oficina de adesão à SISBI pelo Ministério da Agricultura) 

• Capacitação das agroindústrias familiares para adesão do Serviço de Inspeção Municipal – 

SIM  

• Orientações sobre Boas Práticas de Fabricação (BPF), Procedimento Padrão de Higiene 

Operacional (PPHO), programas de importância para a qualidade e inocuidade dos produtos  

• Perfis das agroindústrias familiares - plantas baixas de unidades de processamento 

• Elaboração e impressão dos rótulos para os produtos vinculados ao Programa 

• Assistência técnica aos projetos de Agroindústrias em construção, com destaque para as 

futuro produtores de Queijo Artesanal Serrano (QAS) 

• Orientações Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade do QAS 

• Cooperação técnica com Instituições, visando fortificação das marcas Sabor e Saber Serrano, 

com sugestões de melhorias na apresentação dos produtos 

• Alterações na legislação do SIM de dois municípios (São Joaquim e São José do Cerrito), 

conforme solicitação do MAPA em relatório de auditoria 

• Deferimento no INPI da marca Saber Serrano e aguardando deferimento para a marca Sabor 

Serrano  

 

 Como meta principal para o ano de 2018, está a adesão ao Serviço Brasileiro de Inspeção 

(SISBI), a qual depende do esforço e trabalho de acordo com a Legislação Federal das 

Agroindústrias, Serviço de Inspeção Municipal (SIM) e CISAMA. Ressalta-se que a adesão ao 

SISBI será de suma importância para toda a região Serrana, com ampliação do mercado dos produtos 

agropecuários, comercialização e todo território nacional, valorização dos nossos produtos e 

consequente aumento de produção.  

 

II. CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS NA SERRA CATARINENSE 

 

 Animais errantes são um problema de saúde pública para as cidades da serra catarinense. A 

urgência em se difundir o conceito de guarda responsável, bem como a necessidade de medidas 

eficazes para solucionar problemas relacionados ao grande número de animais errantes, justifica a 

necessidade de trabalhos que objetivem este fim. Fica evidente a necessidade de um maior debate 

quanto à importância da castração para a diminuição do problema.  
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 Assim sendo, devido a demanda dos municípios em levantamento previamente realizado, 

identificou-se a necessidade de elaboração e execução de um projeto que contemplasse os pilares 

envolvidos no controle populacional: legislação, identificação animal, posse responsável, 

esterilização e educação sanitária. O projeto encontra-se em fase de elaboração e execução do edital 

de credenciamento, o qual nos moldes do CIS AMURES atuará para as ações citadas. Assim, haverá 

clínicas, hospitais e profissionais credenciados conforme valores publicados em edital para executar 

as ações.  

Até o final de 2017 foram realizadas as seguintes ações: 

- Reuniões para definições de cronogramas e ações  

- Elaboração da minuta do projeto de lei e envio para os municípios 

-  Cotação de valores dos procedimentos cirúrgicos para elaboração do edital de credenciamento 

- Elaboração do edital de credenciamento 

  

 Como meta para o ano de 2018, está a publicação do edital de credenciamento, execução dos 

procedimentos cirúrgicos e dos pilares que envolve a proposta referente ao controle populacional de 

cães e gatos na serra catarinense.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

5 

 

SANEAMENTO BÁSICO 

 

PANORAMA GERAL DE 2017 

 

 O início das atividades deu-se em janeiro de 2017 e finalizou-se em dezembro de 2017. 

Nesses meses de atuação, foram executadas ações referentes aos assuntos: elaboração de estudos, 

projetos, ajustes e ações contribuindo para a melhoria da qualidade de água das áreas de atuação do 

CISAMA; início dos projetos para a implantação do Plano Intermunicipal de Resíduos Sólidos 

(PIGIRS), encaminhamentos relacionados à instituição da Política Intermunicipal de Resíduos 

Sólidos; Inclusão de programas e projetos, sob a sistematização da ITCP (Incubadora Tecnológica 

de Cooperativas Populares), referente à organização de catadores de materiais recicláveis junto ao 

PIGIRS; apoio a questões de esgotamento sanitário. 

  

RELATO DAS AÇÕES DE EXTENSÃO (JANEIRO A DEZEMBRO) 

 

I. RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

A. Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PIGIRS): 

  O PIGIRS é regido pelas Leis 11.445/07 e 12.305/10 e Decretos 7.217/10 e 7.404/10 e 

acontece em 17 Municípios, integrantes do CISAMA. O qual no ano de 2015, foi realizada a revisão 

e ajustes no PIGIRS e a entrega oficial do mesmo aos municípios (em formato digital), contendo: 

• Plano de Trabalho e Mobilização Social; 

• Caracterização das Áreas, levantamentos de Dados e elaboração dos Diagnósticos dos 

Serviços de limpeza pública e manejo de resíduos sólidos nos municípios; 

• Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. 

• Aprovação do Projeto de Lei de Adesão dos Municípios ao PIGIRS nos 17 Municípios 

• Aprovação do Projeto de Lei que estabelece a Política Municipal de Resíduos Sólidos.  

 

B. Elaboração dos Projetos para as Centrais de Gerenciamento de Resíduos Sólidos  

Atualmente, o CISAMA conta com dois projetos elaborados e com recursos contratados, 

sendo eles: 

- Setor Sudoeste (Anita Garibaldi, Campo Belo do Sul, Capão Alto e Cerro Negro); 
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- Setor Centro Norte (Bocaina do Sul, Otacílio Costa e Palmeira). 

 E, um projeto cadastrado no sistema de Convênios com recursos assegurados via emenda 

parlamentar: 

- Setor Leste (São Joaquim e Bom Jardim da Serra). 

As elaborações desses projetos estão previstas no PIGIRS, no capítulo de Metas. 

 

C. Organização e formação de Cooperativas de Catadores, inclusão social e valorização do 

trabalho para a Gestão de Resíduos Sólidos 

Conforme preconiza a Lei 12.305/10, o Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos – PIGIRS e a Política Municipal de Resíduos Sólidos, a gestão dos resíduos sólidos 

oriundos da coleta seletiva será realizada com a participação de catadores de resíduos recicláveis 

organizados em cooperativas. O trabalho de sensibilização, organização e formação de catadores(as) 

em Cooperativas de Trabalho está sendo feito pela Incubadora Tecnológica de Cooperativas 

Populares – ITCP/Uniplac em parceria com as Prefeituras e o Cisama.  

Conforme a proposta de setorização dos resíduos, serão criadas em cada setor uma 

cooperativa de catadores. Até a presente data foram criadas e estão sendo assessoradas pela ITCP as 

cooperativas de São Joaquim (setor Leste), Lages e Otacílio Costa (setor Centro Norte). Neste 

momento está em conclusão o processo de dispensa de chamamento público (Lei 13019/2014) para 

contratação da ITCP/Uniplac para assessoria ao processo de criação, organização e gestão das 

cooperativas de: São Joaquim, Otacílio Costa e Campo Belo do Sul.  

 

II. ABASTECIMENTO DE ÁGUA: 

  O CISAMA está atuando em duas atividades referentes ao tratamento e qualidade da água na 

Região Serrana: 

A. Auxílio nas melhorias do abastecimento de água da cidade de Rio Rufino: 

▪ Atividades desenvolvidas: visitas a anotação de responsabilidade técnica da estação de 

tratamento de água (ETA); auxílios técnicos; auxilio na operação da ETA; envio de pareceres 

técnicos para melhorias na ETA; respostas a autos de autuação da Vigilância Sanitária; 

acompanhamento a reuniões da FUNASA referente ao SAA; orientação de atividades de 

rotina que devem ser realizadas; desenvolvimento de planejamento e controle das atividades 

realizadas na estação auxílios técnicos; desenvolvimento do cadastramento de rede na cidade. 
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B. Realização de Projetos de extensão em parceria com a UDESC/CAV: 

•  Realização de análises de água de áreas rurais (duas comunidades no município de Ponte 

Alta, uma comunidade em Urubici, assentamento Pátria Livre em Correia Pinto e, uma 

comunidade e a ETA de Rio Rufino). As análises nos pontos escolhidos são de água que 

contribui para abastecimento humano e, visa-se esse abastecimento aos padrões vigentes da 

legislação de qualidade de água abastecida. Este projeto ainda está em vigência. 

C. Sistemas de Abastecimento de Água em Comunidades Rurais: 

•  iniciou-se nos municípios de Cerro Negro e Ponte Alta, onde o CISAMA juntamente com 

os respectivos municípios e a Agência Reguladora realizaram audiências públicas para a 

verificação da necessidade e interesse da população rural em relação a um possível trabalho 

de fornecimento de água tratada e com a instituição de tarifa por esse serviço. Foi elaborado 

estratégias para o início de tais atividades. O objetivo é fornecer uma água em quantidade e 

qualidade que atenda a Portaria de Consolidação 05/2017 e apoiar os municípios nesta 

temática. 

 

III. PLANO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATA 

ATLÂNTICA DE LAGES: 

 O CISAMA atuou em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente no município de Lages, 

Instituto José Paschoal Baggio, EPAGRI, Klabin e Apremavi (Associação de Preservação do Meio 

Ambiente e da Vida), para a formação do Plano Municipal da Mata Atlântica do município. 

 Com o Plano da Mata Atlântica, o município que se localizar na região da Mata Atlântica e 

que realizar o seu respectivo Plano, poderá acessar os recursos do Fundo de Restauração do Bioma 

da Mata Atlântica que é destinado ao financiamento de projetos de restauração ambiental e de 

pesquisa científica, conforme prevê o Art. 36 da Lei nº 11.428, de dezembro de 2006. 

 

IV. OUTROS: 

• Trabalho de Educação Ambiental; 

• Realização de 09 Semanas do Meio Ambiente com feiras, palestras, limpeza de rios e BRs, 

passeios, visitações, em prol da valorização ambiental local e conscientização dos cidadãos. 

• Participação do Grupo Garis, junto ao MP, com atividades de educação ambiental, palestras 

e atividades diversas sobre meio ambiente. 

As atividades constituem participação ativa do Engenheiro Sanitarista, juntamente aos 

outros programas, setor administrativo e o Coordenador do CISAMA. 
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V. IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTOS 

• Atualmente três projetos de implantação de Sistemas de Tratamento de Esgotamento 

Sanitário estão aprovados pela FUNASA com recursos via CISAMA: Capão Alto, Bom 

Retiro e Urupema. Trabalho de Educação Ambiental; 

• Sete projetos estão em fase de elaboração/aprovação pela CASAN e FUNASA, sendo eles: 

Correia Pinto, Anita Garibaldi, Palmeira e Painel com recursos do Convênio 

CISAMA&CASAN; Bocaina do Sul elaborado pela própria CASAN, Cerro Negro sendo 

elaborado pela UNESC com recursos próprios; e de Urubici pela UDESC.  

• Os convênios foram prorrogados pela FUNASA até 31/12/2019, entretanto um plano de 

trabalho visando a aprovação dos mesmos deve ser implementado nos próximos dias.   
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DIREITOS HUMANOS E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

1. APRESENTAÇÃO 

 

O presente relatório refere-se às atividades desenvolvidas pela Coordenação 

dos Direitos Humanos e Assistência do Consórcio Intermunicipal Serra 

Catarinense – CISAMA, no período de sua implantação. 

 

OBJETIVO GERAL 

Apresentar as principais atividades planejadas e executadas, por meio de sua área de 

coordenadoria operacional: DIREITOS HUMANOS E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Atualizar o conhecimento sobre a realidade social da região serrana; 

• Alinhamento teórico e prático do Consórcio de Abrigamento Institucional; 

• Monitorar e avaliar a implantação das Normas operacionais Nacionais de 

Abrigamento Institucional; 

• Outras demandas. 

 

2. RESULTADOS ALCANÇADOS 

 

• A execução do Planejado dentro das metas previstas. 

 

2.1 Resultados Planejados e Executados. 

 2.2 – Resultados Planejados e Executados. 

• Capacitação Conselheiros Tutelares - Proporcionar a capacitação para a prática 

social dos conselheiros tutelares, alinhada ao Estatuto da Criança e do Adolescente 

- ECA e aos atuais normativos do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 

Adolescente – CONANDA. 

• Alinhamento dos Benefícios Eventuais - Os Benefícios Eventuais no âmbito da 

Política de Assistência Social configuram-se como direitos sociais instituídos 

legalmente. Visam o atendimento das necessidades humanas básicas e devem ser 

integrados aos demais serviços, programas, projetos e benefícios de assistência 

social no município. 
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Conferência Regional de Direitos Humanos – UNIPLAC – CCJ - Construção do Sistema 

Estadual de Direitos Humanos: diagnóstico, referenciais e diretrizes de ação para o 

Programa Estadual de Direitos Humanos e terá como 

LEMA: Direitos Humanos para todos e todas: Democracia, Justiça e Igualdade. 

• Criação da Câmara Técnica do CISAMA - Discutir e elaborar projetos que venham 

atender as demandas regionais; possibilidades de financiamentos para a área social nos 

municípios. 

• Parceria na organização do Seminário Estadual de Acolhimento Institucional e 

Familiar - Aprofundar o conhecimento acerca dos serviços de acolhimento 

institucional e familiar em Santa Catarina, garantindo seu reordenamento e efetiva 

qualidade nos serviços prestados. 

• Roda de Conversa sobre o FIA - Preparar os Conselheiros Municipais dos Direitos da 

Criança e Adolescente e responsáveis, para a adequada utilização dos recursos do 

Fundo da Infância e Adolescência – FIA. 

• Cumprimento do TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE 

CONDUTA entre Urubici e Rio Rufino. 

• Audiência com o Ministério Público para apresentação do Consórcio CISAMA, 

objetivos e finalidades a fim de coordenar a instituição do serviço socioassistencial de 

alta complexidade, na modalidade de abrigo institucional para crianças e adolescentes 

que tenham seus direitos ameaçados ou violados nas cidades de Urubici e Rio Rufino. 

• Partindo da implantação do serviço foi realizado um Diagnóstico da Situação de 

Abrigamento na Região Serrana (Levantamento de dados – Análise dos Dados – 

Apresentação na Assembleia dos Prefeitos da AURES E CISAMA). 

• Reordenamento do Abrigo de São Joaquim. 

• Orientação Técnica e documental para o Abrigo de Bocaina do Sul. 

• Programa Mulher, viver sem violência - Unidades Móveis de enfrentamento à 

violência contra a mulher na Região Serrana. 

• Laudo Ambiental - busca identificar as condições de impacto social que o 

empreendimento irá gerar no seu entorno. 

• Laudo Ambiental - busca identificar as condições de impacto social que o 

empreendimento irá gerar no seu entorno. 
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• SÃO JOAQUIM – CAPACITAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES - 

PROPORCIONAR A CAPACITAÇÃO PARA A PRÁTICA SOCIAL DOS 

CONSELHEIROS TUTELARES, ALINHADA AO ESTATUTO DA CRIANÇA E 

DO ADOLESCENTE - ECA E AOS ATUAIS NORMATIVOS DO CONSELHO 

NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CONANDA. 

• Programa Mulher, viver sem violência - Unidades Móveis de enfrentamento à 

violência contra a mulher na Região Serrana. 
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PROGRAMA EDUCAÇÃO MUNICIPAL  

 

1. PANORAMA GERAL DE 2017 

 

 O Programa Educação Municipal iniciou atividades em abril de 2017, no primeiro ano de 

mandato dos novos governos municipais no país. Essa coincidência foi extremamente relevante em 

função da renovação da maioria dos (as) secretários municipais (as) de educação e da tensão 

estabelecida entre o Plano de Estado em curso do Governo Federal, construído coletivamente na 

gestão do Ministro da Educação Fernando Haddad e mantido no Governo Temer, e os planos de 

governos dos partidos que (re) conquistaram as prefeituras municipais.  

 Destaca-se, também, como foi apresentado pelo auditor substituto de conselheiro, Gerson 

dos Santos Sicca, e pelo seu assessor de gabinete, Renato Costa, do Tribunal de Contas do Estado 

de Santa Catarina, em reunião em Florianópolis, em outubro de 2017, os termos do Acordo de 

Cooperação Técnica celebrado entre o Ministério da Educação (MEC), o Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE), a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do 

Brasil (ATRICON) e o Instituto Rui Barbosa, para ampliar a fiscalização do Tribunal em relação 

às contas públicas, aos resultados de desempenho dos alunos das escolas públicas e à qualidade do 

trabalho dos três conselhos de educação de cada município.  

 Com o diagnóstico inicial da Educação Pública Municipal da Serra Catarinense, feito a 

partir da análise dos planos de educação e visita às escolas dos municípios, foram identificados 

grandes desafios para cumprir as ações desses planos e conquistar melhores resultados da qualidade 

da educação pública municipal, que têm sido medida pelo IDEB/INEP do MEC: infraestrutura 

escolar adequada, condições e gastos excessivos com transporte escolar, formação e atuação dos 

diretores escolares, forma de atuação dos professores municipais, qualidade da assessoria 

pedagógica das equipes das secretarias municipais de educação às escolas e parceria pedagógica da 

família com a escola.  

 A chamada “política estruturada da educação”, assentada na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB), de 20 de dezembro de 1996, e no II Plano Nacional de Educação, Lei 

Federal nº. 13005/2014, teve continuidade nos municípios com a exigência do MEC para que os 

municípios buscassem atingir metas e ações aprovadas nos planos municipais de educação e 

registradas no Plano de Ações Articuladas (PAR), sendo parte dos objetivos do Acordo de 

Cooperação Técnica celebrado entre o MEC.  
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Para contribuir para que os municípios atendam a essa Política de Estado e as novas formas 

de fiscalização, o Programa Educação Municipal realizou a revisão e a atualização da legislação 

municipal de ensino para fortalecer a autonomia municipal e reunir melhores condições para a 

construção de uma gestão mais eficiente e participativa da educação pública, em sintonia com os 

objetivos do II Plano Nacional de Educação. Nessa perspectiva, o Programa também buscou 

orientações e propostas de trabalho para o aprimoramento do processo de gestão da educação com 

a utilização das ferramentas de Tecnologia de Informática (TI).    

 Dessa forma, o Programa de Educação Municipal trabalhou para reestruturar a Lei de 

criação do Sistema Municipal de Ensino e do Conselho Municipal de Educação de 16 (dezesseis) 

municípios, além de assessorar a elaboração de Projeto de Lei para a criação do Sistema de Ensino 

da cidade de Bom Retiro e orientar professores e técnicos das secretarias quanto à organização e 

ao funcionamento do “Sistema Municipal de Ensino” e “Gestão Democrática da Educação 

Pública”. Com uma média de 10 (dez) visitas de quatro a oito horas, por encontro, nos município, 

e palestras para professores, diretores e conselheiros dos 17 (dezessete) municípios participantes 

do Programa Educação Municipal, foram trabalhados conteúdos básicos sobre a Legislação Federal 

de ensino e analisado detalhadamente a legislação municipal vigente com a participação da Equipe 

Técnica Municipal (ETM) e da maioria dos (as) secretários (as) municipais de educação.  

 Com o aprofundamento do trabalho de assessoria educacional nos municípios participantes, 

o Programa definiu como foco do seu trabalho a criação e a consolidação do Arranjo Cooperativo 

para o Desenvolvimento da Educação Municipal da Serra Catarinense nos seminários 

microrregionais, realizados nas cidades de Campo Belo, Painel, Palmeira, Rio Rufino, São Joaquim 

e São José do Cerrito, em setembro de 2017. O Arranjo Cooperativo tem o acompanhamento da 

Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino (SASE) do MEC e terá o intercâmbio com 

outras experiências em cursos em diferentes regiões do país.  

 

2. AÇÕES DE TRABALHO 

 

2.1  ARTICULAÇÃO INTERINSTITUCIONAL: 

  

 No processo de implantação do Programa Educação Municipal, houve iniciativas de 

articulação interinstitucional para reunir melhores condições para efetivação dos seus objetivos: 
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a) Gerência Regional de Educação (GERED) de Lages e São Joaquim: realização de 5 (cinco) 

reuniões de trabalho com os gerentes das gerências regionais de educação de Lages e São Joaquim, 

além da participação deles nas assembleias de secretários (as) e prefeitos para a aprovação do 

Programa, nas instalações da AMURES; 

b) Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino (SASE) do MEC: visita do Diretor 

Executivo do CISAMA à SASE, em Brasília, aproveitando a oportunidade de viagem à trabalho 

em outros ministérios, para iniciar o processo de negociação da “incubação” do Arranjo 

Cooperativo do Programa pelo MEC, e organização de seminário regional para março de 2018;  

c) Programa de Pós Graduação em Educação (PPGE) da UNIPLAC: a coordenação do 

Programa Educação Municipal apresentou a proposta do Arranjo Cooperativo em reunião de 

trabalho do PPGE, na UNIPLAC e, posteriormente, foi realizada reunião sobre a cedência de 

professor e aluno do PPGE para o desenvolvimento de atividade de pesquisa sobre ferramentas de 

Tecnologia de Informática (TI) na Gestão da Educação Pública Municipal, nas instalações da 

AMURES. A pesquisa deverá ser realizada com recursos financeiros de Emenda Parlamentar, por 

meio da Fundação de Amparo à Pesquisa e à Inovação do Estado de Santa Catarina (FAPESC); 

d) Movimento “Educar Transforma de Santa Catarina”: a coordenação do Programa Educação 

Municipal participou de seminário estadual para secretárias (os) de educação, diretoras (es) de 

escola, professores universitário e de escolas básicas, na cidade de Itajaí, Santa Catarina. O objetivo 

dessa articulação é realizar um seminário regional em Lages sobre a experiência exemplar da 

“Escola da Ponte”, com o palestrante internacional João Pacheco, no primeiro semestre de 2018, 

como foi aprovado em reunião da Câmara Temática de 20 de novembro de 2017;  

e) Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal (CIGA): foi realizada a primeira 

reunião de trabalho para discutir os termos e os procedimentos no desenvolvimento de softwares 

para a constituição da Rede Colaborativa do Arranjo Cooperativo do Programa Educação 

Municipal do CISAMA, no dia 28 de dezembro, nas instalações do CIGA, em Florianópolis.  

 

 

2.2  CAPACITAÇÃO INSTRUMENTAL DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE 

EDUCAÇÃO:  

 

A coordenação do Programa Educação Municipal realizou pelo menos 3 (três) reuniões de 

capacitação com conselheiros municipais e membros da Equipe da Secretaria Municipal de 
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Educação e secretárias (os) de educação, em cada município, para instrumentalizá-los no processo 

de trabalho de revisão e atualização da Lei de criação dos conselhos de educação. O trabalho foi 

realizado em cada município, em local e horário definidos pela (o) secretária (o) municipal de 

educação.  

 

2.3  ASSESSORIA NA REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DE 

ENSINO:  

 

Para o criação e consolidação do Arranjo Cooperativo, foi realizado o levantamento, a 

organização da documentação e a análise da legislação de ensino dos municípios da Serra 

Catarinense.  

Nessa atividade, a assessoria educacional do Programa Educação Municipal foi orientada 

pelos procedimentos da Metodologia de Planejamento Estratégico Participativo Educacional 

(PEPE), com a formação de Equipe Técnica Municipal (ETM), em cada município, para estudar a 

Legislação Federal de ensino e suas implicações nos sistemas municipais de ensino. Durante o ano 

de 2017, a assessoria e as ETMs também realizaram a leitura da legislação de ensino e sugeriram 

uma nova redação na forma de Projeto de Lei, além do envio de pareceres técnicos pela 

coordenação do Programa Educação Municipal do CISAMA para compor a “Justificativa” dos 

Projetos às (aos) secretárias (os) municipais de educação. Cabe ressaltar que nesse trabalho foi 

possível contar com a presença de assessores jurídicos nos municípios de Capão Alto e Otacílio 

Costa. No restante, houve também a presença de diretores de escolas, técnicos de Secretarias das 

prefeituras, secretários (as) municipais de educação, professores, pais ou responsáveis, vereadores 

e presidentes de conselhos de educação.  

 

2.4  CRIAÇÃO DO ARRANJO COOPERATIVO PARA O DESENVOLVIMENTO DA 

EDUCAÇÃO MUNICIPAL DA SERRA CATARINENSE 

 

No desenvolvimento do Programa Educação Municipal, o Arranjo Colaborativo para o 

Desenvolvimento da Educação Pública Municipal foi estabelecido no segundo semestre de 2017, 

a partir do contato pessoal do Diretor Executivo do CISAMA com a Coordenação-Geral da SASE 

do MEC, em Brasília. Após, também foram realizados cinco seminários microrregionais para 

identificar pontos fortes, fragilidades, fraquezas e oportunidades do Programa Educação Municipal 
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na criação do Arranjo Cooperativo. Nesses encontros, também foram identificados parceiros 

estatais e privados, locais e regionais, que poderão participar de diferentes formas e momentos do 

Arranjo e compor o Fórum Regional do Arranjo Cooperativo, a ser estruturado no segundo semestre 

de 2018.  
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SAÚDE FISCAL 

 

O presente relatório refere-se às atividades desenvolvidas pelo conselho Intermunicipal de 

Tributos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Promover a capacitação do conselho intermunicipal de contribuintes; 

• Dar suporte e orientação técnica para os munícipios; 

• Elaborar estudos, projetos, pesquisas e planos de desenvolvimento; 

• Aperfeiçoar a legislação tributária.  

• Buscar melhores condições de trabalhos para os servidores, para que possam desenvolver da 

melhor forma possível a atividade tributária; 
 

 

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

Em 2017 foi dado início às primeiras atividades do conselho, com o objetivo de conhecer a 

realidades de cada município e trocar informações entre os fiscais e auditores tributários e foi iniciado 

o primeiro módulo de treinamento do curso de direito tributário, parte geral. 

 

23/02/2018 – Treinamento sobre procedimentos na fiscalização de cartórios, incidência de ISS sobre 

operações de crédito e débito, ISS na construção civil. 

 

23/03/2018 – Treinamento com a participação do CIGA e EGEM referente ao novo simples nacional 

– lei complementar 123/2016 e lei complementar 147/2017, e também foram apresentadas as 

ferramentas de gestão do sistema GSIM. 

 

20/04/2018 – Encontro com fiscais, auditores e secretários para discutir a respeito do Plano Diretor 

dos municípios, georreferenciamento, cadastro de imobiliário e sistema eletrônico de informação – 

sei e apresentação da proposta da UNESC para implantação de um sistema integrado de gestão 

territorial para modernização e atualização do cadastro imobiliário, planejamento urbano, meio 

ambiente. 
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AÇÕES PLANEJADAS 

 

a) Implantação do Sistema Eletrônico de Informação – SEI. 

b) Auxiliar os municípios nas rotinas de fiscalização e procedimentos fiscais. 

c) Auxiliar os municípios a aperfeiçoar a legislação tributária. 

d) Promover treinamentos com os fiscais e auditores para melhorias nas rotinas de 

fiscalização e Lançamento do contencioso fiscal. 

e) Buscar recursos para promover a atualização imobiliária e da planta de valores dos 

municípios. 

 

 

 

 

 

 

 

 


