
  

 

 

 

RESOLUÇÃO FECAM nº 07/2018 

Federação Catarinense de Municípios – FECAM 

Rua General Liberato Bittencourt, 1.885, Centro Executivo Imperatriz, Sala 1.310, Canto – 

Florianópolis/SC. CEP: 88.070-800 – 48 3221-8800 – www.fecam.org.br – fecam@fecam.org.br 

 

O Presidente da Federação Catarinense de 

Municípios – FECAM, VOLNEI JOSÉ 

MORASTONI, Prefeito de Itajaí, no uso de 

suas atribuições estatutárias conferidas pelo art. 

31, inciso I, alínea “b” do Estatuto Social, 

 

 

 

RESOLVE: 

 

 

 

1-  Nomear o Sr. RUI BRAUN, CPF/MF n. 621.152.199-53, para responder 

pelo cargo de DIRETOR EXECUTIVO da FECAM, a partir da publicação desta 

Resolução.  

Parágrafo Único. Fica impedido o Diretor Executivo de exercer atividades incompatíveis 

com o cargo assumido, tais como: 

I – Participação societária ou exercício de cargo de administrador em empresas 

ou sociedades comerciais que tenham por objeto atividades relacionadas à prestação de 

serviços, consultorias, assessorias ou comercialização de bens; 

II – Prestação direta ou indireta de serviços de assessorias e/ou consultorias a 

quaisquer entidades públicas, seja a nível Federal, Estadual ou Municipal, incluindo-se 

nestas entidades privadas sem fins lucrativos; 

III – Acumulação remunerada de cargos públicos, independente da possibilidade 

de compatibilidade de horários. 

2- A movimentação financeira e das contas bancárias da entidade, prevista no 

artigo 36, inciso V do Estatuto Social será efetuada conjuntamente entre o Diretor 

Executivo e a assistente administrativa ISABELA SOUZA FRAGA, CPF/MF n. 

103.524.699-60. 
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3- Os contratos firmados pela entidade deverão ser precedidos de análise jurídica 

e obedecerão às diretrizes estabelecidas em resolução própria, sob a responsabilidade do 

assessor jurídico DIOGO GUSTAVO BEPPLER, OAB/SC n. 25.181. 

4- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial de 

Municípios, revogando-se as disposições em contrário.  

Florianópolis, 09 de fevereiro de 2018. 

 

 

 

 

VOLNEI JOSÉ MORASTONI 

Prefeito de Itajaí 

Presidente da FECAM 
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