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ATA 006/2021 

 
Ata da Assembleia Geral Ordinária, realizada aos quinze dias do mês de abril 

do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas e trinta minutos, na sede da 

Associação dos Municípios do Extremo Sul Catarinense (AMESC), no 

Município de Araranguá/SC, para tratarem do disposto no Edital de 

Convocação nº 006/2021, tendo a seguinte ordem do dia: 1) Destinação dos 

bens inservíveis da AMESC; 2) Aprovação da Recomendação 002/2021 do 

Comitê Extraordinário Regional de acompanhamento COVID-19 da AMESC - 

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Manejo de corpos no contexto do novo coronavírus 

COVID-19; 3) Nova Lei de Licitações nº 14.133/2021; 4) Assuntos Gerais. A 

assembleia foi presidida pelo presidente da AMESC e prefeito de São João do 

Sul, Sr. Moacir Francisco Teixeira, e contou com a participação de Prefeitos e 

Vice-Prefeitos, conforme lista de presença anexa. O item 1 foi retirado da 

pauta. O presidente abriu os trabalhos e passou a palavra ao Diretor Executivo 

do CIS-AMREC para tratar sobre a compra dos respiradores e monitores pelo 

Consórcio, conforme deliberado em reunião anterior. O representante do CIS-

AMREC colocou o Consórcio à disposição de todos os consorciados e 

explanou a questão envolvendo a compra dos equipamentos solicitados. O 

contrato já está assinado com o fornecedor e o prazo de entrega é para a 

próxima semana, mediante recebimento. No entanto, todos os pedidos 

precisam realizar o procedimento correto para fazer o pedido e realizar o 

pagamento do bem. Até o momento, somente o Município de Araranguá fez o 

pedido e pagamento de forma correta. Foi distribuído o ofício do setor 

financeiro do CIS-AMREC aos prefeitos que manifestaram interesse na 

aquisição. O Diretor do CIS-AMREC repassou os pedidos e interessados, 

aguardando os trâmites necessários para a entrega dos equipamentos. Em ato 

contínuo, foi tratado o item 2 da pauta, sobre o parecer acerca dos 

procedimentos para velórios e sepultamentos, no intuito de padronizar 

procedimentos. O representante da CER explanou rapidamente sobre o 

parecer, cuja cópia foi disponibilizada a todos os associados. Cada Prefeito 

dará os devidos encaminhamentos em cada Município. Passando para o item 3 

da pauta, sobre a nova lei de licitações, a AMESC oferecerá treinamento 

gratuito aos associados sobre a Lei n° 14.133/2021. O item 1 foi retirado da 

pauta. O presidente do CIS-AMESC informou que está recebendo as 

contribuições novamente, mas que está atuando de forma responsável para 

resolver todo o passivo. O presidente do CIM-GEPA informou que receberam 

um recurso para aplicar e que pretende equalizar problemas administrativos, 

explanando as próximas etapas de manutenção de rodovias. Nada mais 

havendo a ser tratado, foi encerrada a presente AGE às quinze horas e 

quarenta minutos, sendo lavrada a presente ata pelo 1° secretário da AMESC, 

Eder Mattos e que segue assinada pelos demais membros da Diretoria da 

AMESC. 


