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Atividades
Por meio de Termo de Cooperação assinado entre o Instituto IDETRIM e
a AMAI, foram executadas várias atividades na área econômica no decorrer do
ano de 2015, inclusive apoio na elaboração de resumo dos Indicadores
Econômicos da AMAI. As atividades iniciaram em março de 2015 e irão até
fevereiro de 2016. Todas as atividades foram executadas pelo Técnico que
subscreve este relatório e, de forma resumida, são as abaixo mencionadas:
Atividade
Palestras e cursos

Visitas presenciais a
municípios e/ou a
associação

Indicadores Econômicos
da Região do Alto Irani

Minuta Regional para
definição de regras para
construção civil (Código
de Obras)

Resumo
O curso sobre a Dívida Ativa Municipal e sua gestão
com base na nova contabilidade pública foi realizado no
mês de agosto, a fim de capacitar os servidores
municipais sobre o tema.
Foram realizadas no total 22 (vinte e duas) visitas a
AMAI ou a municípios associados. Incluindo a
participação em uma reunião do CONFAZ-M/SC
realizada em Chapecó e uma visita ao Município de
Xaxim.
Foi concluído e apresentado em Assembleia o modelo
de apresentação dos indicadores, sendo que no mês de
fevereiro de 2016 será entregue a versão final, já com os
dados de 2015 disponíveis.
Em virtude de solicitação de Município associado e com
o intuito de auxiliar os municípios no cumprimento de
compromissos assumidos junto ao Ministério Público,
está em fase de elaboração minuta de Código de Obras
que pode ser usada pelos municípios interessados, cujo
prazo máximo para entrega é março de 2016.

As atividades acima mencionadas foram executadas sem custos para a AMAI
pelos serviços, coube a Associação apenas custear a hospedagem e
deslocamento do técnico responsável durante as visitas, em valor fixo de R$
536,00 por mês.
A fim de estimar o quanto custaria o serviço, pode-se afirmar que:
A palestra ministrada teve um total de oito horas aula de treinamento,
multiplicando a carga horária pelo valor pago comumente pela AMAI aos
demais palestrantes (R$ 150,00 a hora), a economia foi de R$ 1200,00.
Estimando o valor de cada visita técnica em R$ 250,00, o custo estimado
das visitas seria de R$ 5.500,00, valor economizado pela AMAI.
Considerando que a elaboração do resumo dos indicadores (14) e da minuta
regional de Código de Obras equivalha a um Parecer Jurídico Simples cada,
e sendo o valor do parecer simples segundo a Tabela da OAB/SC de R$

52

2.350,00, estima-se que o custo mínimo da elaboração destes projetos seria
de R$ 35.250,00.
Sendo assim, o IDETRIM prestou, no mínimo, R$ 41.950,00 de atividades,
sem qualquer custo de honorários para a AMAI, que unicamente arcou com
despesas de custeio.

