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EVENTOS E FORMAÇÃO CONTINUADA
Por mais um ano consecutivo a AMAI buscou formação e conhecimento para
os agentes públicos da região.
Foram realizadas em 2015:
7 Assembleias de Prefeitos;
32 Reuniões de Colegiados;
8 Encontros Técnicos;
16 Cursos;
1 Seminário regional;
3 Conferência regionais.
Totalizando assim 67 eventos e 1616 servidores capacitados. Com os cursos
gratuitos foi gerada uma economia de R$ 210.000,00
Os eventos estão na pasta da Assessoria de Comunicação, porém, é
importante salientar que toda a equipe da AMAI colabora nestas atividades
para que o trabalho seja desenvolvido da melhor forma possível.
As capacitações têm como objetivo cumprir o papel da AMAI enquanto
promotora de conhecimento, elevando o nível dos técnicos que atuam na
gestão pública municipal, proporcionando orientações para que andamento dos
trabalhos siga de acordo com a legislação vigente.
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Conferências Regionais
1ª Conferência Regional da Criança e Adolescente
A AMAI e a SDR Xanxerê realizaram em 17 de julho a 1ª Conferência
Regional dos Direitos da Criança e Adolescente do Alto Irani (1ª CRDCA – Alto
Irani). O evento reuniu autoridades e delegados eleitos nas conferências
municipais.
A 1ª CRDCA – Alto Irani é uma etapa preparatória para as conferências
estadual e nacional, que este ano tem como tema “Política e Plano Decenal de
Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes: fortalecendo os Conselhos de
Direitos da Criança e Adolescente”.
Após a abertura foram proferidas duas palestras: “Por que discutir
direitos humanos das crianças e adolescentes"? com o Oficial da Infância e
Juventude do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Dr. Fernando Horostecki e
a segunda “Sujeitos de Direito: pessoas em desenvolvimento” com a Deputada
Estadual, Luciane Carminatti.
Na segunda etapa do evento os participantes promoveram discussão e
deliberação das diretrizes a serem encaminhados ao Conselho Estadual de
Direitos da Criança e Adolescente.
Para finalizar foram eleitos os 19 delegados que irão representar a
região do Alto Irani na Conferência Estadual, que acontece nos dias 26 e 27 de
novembro em Florianópolis.
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2ª Conferência Regional da Pessoa Idosa
A AMAI e a SDR Xanxerê realizam em 24 de julho, a 2ª Conferência
Regional de Direitos da Pessoa Idosa do Alto Irani (2ª CRDPI – Alto Irani). O
evento reuniu autoridades e delegados eleitos nas conferências municipais.
Na abertura oficial do evento, o Secretário de Desenvolvimento Regional
de Xanxerê (SDR), Enioivan Marques, comentou que a preocupação com as
políticas públicas para os Idosos deve ser coletiva, sendo responsabilidade do
Governo e de todos os entes que trabalham com a temática da pessoa idosa
atender e executar as deliberações das conferências.
Após a abertura, foi realizada palestra com o tema Protagonismo e
Empoderamento da Pessoa Idosa: Por um Brasil de todas as idades, com o
professor e psicólogo, Edson Pilger Dias Sbeghen.
Na segunda etapa do evento os participantes promoveram discussão e
deliberação das diretrizes a serem encaminhadas ao Conselho Estadual do
Idoso.
Para finalizar, foram eleitos os 28 delegados que irão representar a
região do Alto Irani na Conferência Estadual, que será realizada nos dias 1º e 2
de setembro, na cidade de Florianópolis.
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Cursos Regionais
1º Seminário sobre o CRAS
O 1º Seminário Regional de Proteção Social Básica – CRAS foi
realizado em cinco de março. Participaram gestores e técnicos municipais que
atuam na Política de Assistência Social dos municípios.
O Seminário foi dividido em duas etapas: pela manhã foram realizadas
palestras e a tarde aconteceram apresentações de experiências dos municípios
de Abelardo Luz, Entre Rios, Lajeado Grande e Xanxerê.

Curso sobre o e-Social
Realizado em 19 de março o o objetivo do evento era orientar os
profissionais para prepararem seus cadastros e arquivos para o cumprimento
da nova obrigação trabalhista e previdenciária. Participaram Secretários de
Administração, Contadores, Controladores Internos, Técnico de Recursos
Humanos e Assessores Jurídicos.
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Treinamentos sobre Atos de Admissão com o TCE
Realizado em oito de julho com o Diretor de Controle de Atos de Pessoal
do Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE/SC), Reinaldo Gomes Ferreira.
Foram abordados pelo diretor temas como: concurso público, cessão de
servidores, admissão de caráter temporário e de estagiários. O treinamento foi
oferecido de forma gratuita aos municípios e contou com a participação de
assessores jurídicos, profissionais de recursos humanos, contadores e
controladores internos.
Para Reinaldo, um dos principais desafios dos municípios é manter a
área de recursos humanos em dia, em virtude das deliberações constantes do
Tribunal de Contas e da atualização da legislação federal. “É necessário que os
municípios tenham profissionais bem treinados e atuantes no que se refere aos
atos de pessoal na administração pública”, reforça.

Treinamento sobre Dívida Ativa
Promovido em parceria com o Instituto para o Desenvolvimento de
Políticas Financeiras e Tributárias Municipais (Idetrim) em 24 de agosto
O foco do evento era a compreensão de questões jurídicas e tributárias, além
de apresentar como as novas normas de contabilidade aplicadas ao setor
público afetam à dívida ativa municipal.
O treinamento foi oferecido de forma gratuita e participaram secretários
de administração, assessores jurídicos, fiscais tributários, contadores e
controladores internos.
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Curso sobre o Pcasp
Realizado em 14 de setembro em parceria com o CRC de Santa
Catarina.O objetivo do evento era a atualização de conteúdos teóricos e
práticos do Pcasp com foco no Plano de Contas elaborado pelo Tribunal de
Contas de Santa Catarina (TCE/SC). O Pcasp faz parte das novas Normas
Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (Nbcasp) que tem por
finalidade ajustar as normas existentes com a contabilidade praticada
internacionalmente.
A utilização do Pcasp é obrigatória para todos os órgãos e entidades da
administração direta e da administração indireta dos entes da Federação,
incluindo seus fundos, autarquias, fundações e empresas estatais
dependentes.
O Pcasp será atualizado anualmente e publicado
exclusivamente na Internet para uso obrigatório no exercício seguinte.
O treinamento foi oferecido de forma gratuita e participaram secretários
de administração, contadores, controladores internos e tesoureiros. Dando
continuidade a agenda de eventos, na próxima quarta-feira (23) a AMAI oferece
curso em parceria com a Controladoria Geral da União (CGU) com o tema
gestão e fiscalização de contratos.
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Formação para Agentes do Pnae
Realizado de 12 a 13 de novembro em parceria com o Cecane/SC. O
objetivo é orientar os participantes acerca dos princípios para elaboração de
cardápios e estratégias de educação alimentar e nutricional de acordo com os
princípios PNAE, sanando dúvidas por meio de debates e troca de
conhecimento.
A formação é oferecida de forma gratuita aos municípios e conta com a
participação de secretários de educação, nutricionistas, técnicos pedagógicos e
integrantes dos Conselhos da Alimentação Escolar (CAE).
O PNAE...
O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), implantado em
1955, contribui para o crescimento, o desenvolvimento, a aprendizagem, o
rendimento escolar dos estudantes e a formação de hábitos de alimentação
saudável, por meio da oferta da alimentação escolar e de ações de educação
alimentar e nutricional.
São atendidos pelo Programa os alunos de toda a educação básica
matriculados em escolas públicas, filantrópicas e em entidades comunitárias
por meio da transferência de recursos financeiros.

107

Treinamento sobre o FIA
Promovido em 18 de novembro em parceria com a SDR Xanxerê.O
evento teve por objetivo debater e esclarecer dúvidas no que tange a estrutura,
captação e utilização dos recursos do FIA Municipal e foi coordenado pelo
Gestor do FIA Estadual, Luis Antonio Caon.
Na primeira etapa os participantes explanara a atual situação do FIA em
cada município e as ações que são realizadas, em um segundo momento
trabalhou-se especificamente sobre a gestão do FIA.
Participaram do evento a Gerência Regional de Assistência Social,
gestores municipais da assistência social, assistentes sociais, contadores,
gestores do FIA Municipal, conselheiros municipais dos Direitos da Criança e
do Adolescente (Cmdcas) e conselheiros tutelares.
O FIA...
O funcionamento do FIA é uma das diretrizes da política de atendimento
do ECA (artigo 88, III). Neste artigo, está prevista a criação de fundos em
todos os níveis de governo (federal, estadual e municipal). Esse fundo público
especial é criado para assegurar ações de atendimento a crianças e
adolescentes em áreas prioritárias.
A aplicação dos recursos do FIA se dá mediante cumprimento de
resolução do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
(Cmdca), que tem competência de deliberar sobre o seu orçamento e sua
aplicação, cabendo-lhe a gestão e a fixação de critérios de utilização, através
do plano de aplicação das doações subsidiadas e demais receitas.
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Curso sobre Boas Práticas para manipuladores de alimentos
A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) e o Instituto Federal
De Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina (IFSC) câmpus
Xanxerê, realizaram nos dias 24 e 26 de novembro curso sobre Boas Práticas
de Manipulação de Alimentos.
O objetivo do curso foi de orientar as merendeiras que atuam na rede
municipal de ensino da região na aplicação das boas práticas nos processos de
manipulação e produção de alimentos seguros, em concordância com as
regras da legislação vigente.
A parceria firmada entre AMAI e o IFSC se estende até o final de 2016,
onde serão organizadas novas turmas com a intenção de atender também os
trabalhadores da agricultura familiar, cooperativas, funcionários e proprietários
de estabelecimentos produtores de alimentos de toda a região.
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Avaliação dos Eventos
Ao final de cada encontro os participantes realizam uma avaliação do evento.
Confira:
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