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RESOLUÇÃO Nº 40/2020 

 

Estabelece, por determinação presidencial, estudos e procedimentos 

imediatos de análise financeira, avaliação de capacidade e tomada de 

decisões administrativas para o ajustamento orçamentário e financeiro 

da FECAM no período da Pandemia COVID-19 e dá outras providencias.  

 

O Presidente da Federação Catarinense de Municípios, Associações de Municípios 
e Consórcios – FECAM, SAULO SPEROTTO, Prefeito de Caçador, no uso de suas atribuições 
estatutárias conferidas pelo art. 31, inciso II, do Estatuto Social, 

 

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância 

Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em 

decorrência da Infecção Humana pelo novo CORONAVÍRUS (com público superior 

a cem pessoas);  

CONSIDERANDO a Portaria n. 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que Declara 

Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência 

da Infecção Humana pelo novo COVID-19;  

CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde (OMS), no dia 11 de março 

do corrente ano, atribuiu à epidemia causada pelo novo CORONAVÍRUS (COVID-

19) o status de pandemia; 

CONSIDERANDO o disposto nos Decretos Estaduais 515, de 17 de março de 2020, 

521, de 19 de março de 2020 e o 525, de 23 de março de 2020; 

CONSIDERANDO que é dever da FECAM ajustar sua conduta e posicionamento à 

“real realidade” das bases que representa e tomar em consideração a grave 

realidade de recessão econômica e limitação de capacidade financeira que se 

apresentará nos próximos meses nos municípios catarinenses; 

 

 

 RESOLVE: 

1- Requerer, em prazo máximo de 10 (dez) dias, análises financeiras, medidas de 

contingenciamento de despesas e medidas administrativas sobre contratos e obrigações da 

FECAM, visando colaborar na redução de despesas financeiras no período de duração da 

pandemia.  
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1.1. As medidas devem alcançar estudos sobre capacidade de redução temporária 

de receitas mensais, análise de obrigações contraídas pela FECAM, inclusive em vista do 

Termo de Cooperação com a EGEM, medidas de redução e encerramento de contratos 

inerentes à prestação de serviços, suspensão de ações previstas para os próximos meses, 

análise sobre reposicionamento de contratos de trabalho e demais medidas cabíveis; 

1.2. Na fixação dos estudos, deverá participar a equipe administrativa da FECAM, 

estabelecendo, inclusive, as regras de funcionamento das atividades da FECAM no período 

da pandemia; 

1.3. As medidas de contenção e redução de impactos financeiros relativos a 

contratos vigentes devem ser aplicadas pela direção administrativa da equipe interna da 

FECAM, sob supervisão da Presidência, e as medidas comunicadas ao Conselho Executivo, 

sempre com o devido embasamento legal; 

1.4. Medidas de redução de receitas inerentes a contribuições de associados deve 

ser previamente validada pelo Conselho Executivo da entidade, com embasamento em 

estudos de capacidade financeira; 

1.5. As medidas específicas sobre a gestão administrativa da EGEM e a política de 

manutenção de atividades durante o período de duração da pandemia devem ser tratadas 

em conjunto entre Conselho Executivo da FECAM e Conselho de Administração da EGEM, 

sempre amparado nos termos do Termo de Cooperação vigente entre as partes (em especial, 

Cláusulas Primeira e Segunda).  

2- As medidas de contingenciamento e providências administrativas serão 

fixadas em resolução própria e, no que couber, supervisionadas e validadas pelas instâncias 

superiores.  

3- Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura. 

 

 Florianópolis, SC, 26 de março de 2020. 

 

 

SAULO SPEROTTO 
Prefeito de Caçador  

Presidente da FECAM 
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