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RESOLUÇÃO Nº 63/2021 
 
O Presidente da Federação de Consórcios, Associações de 
Municípios e Municípios de Santa Catarina – FECAM, PAULO 
ROBERTO WEISS, no uso de suas atribuições estatutárias 
previstas no art. 29, faz publicar o orçamento 2021 da FECAM, 
 

 

CONSIDERANDO: 

A manutenção dos valores das contribuições dos Municípios – receita orçamentária 

igual a de 2020;  

A manutenção das atividades de prestação de serviços e auxílio aos municípios em 

patamar equivalente ao de 2020;  

A reserva de contingência no valor mensal médio de R$ 23.000,00 para eventuais 

despesas extraordinárias; 

A ampliação dos serviços de armazenamento (servidores/datacenter) e no 

desenvolvimento de tecnologias. 

 

RESOLVE: 

 

1- Estabelecer a previsão orçamentária da Federação Catarinense de Municípios – 

FECAM, para o exercício de 2021, na ordem de R$ 5.426.077,44 (cinco milhões, quatrocentos e vinte e 

seis mil, setenta e sete reais e quarenta e quatro centavos). 

 

2- As receitas seguem o seguinte desdobramento: 
 

RECEITAS VALOR EM R$ 

Contribuições Municipais 5.426.077,44 

TOTAL 5.426.077,44 
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3- As despesas seguem o seguinte desdobramento: 

 

DESPESAS  VALOR EM R$ 

Despesas com Pessoal      2.298.416,40 

Despesas Administrativas    1.029.627,53 

Serviços de Consultorias       658.950,00 

Serviços de Tecnologia        921.405,00 

Reserva de Contingência        271.303,87 

Investimentos        246.374,64 

TOTAL    5.426.077,44 
 

4- As despesas e investimentos realizados deverão atender os objetivos da entidade e 

sempre respeitar o equilíbrio financeiro; 

5- A Reserva de Contingência deverá atender possíveis passivos contingentes e outras 

despesas imprevistas; 

6- O detalhamento das receitas e despesas é demostrado no anexo I desta resolução e 

no Plano de Trabalho 2021. 

7- Esta resolução retroage seus efeitos a partir de primeiro de janeiro de 2021, ad 

referendum da assembleia geral. 

 
 
Florianópolis, 18 de janeiro de 2021 
 
 
 

 
 

PAULO ROBERTO WEISS 
Presidente da FECAM 
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