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Ofício presidencial nº 334/2022    Florianópolis/SC, 11 de novembro de 2022. 

 

Exmo. Dr. 

FERNANDO DA SILVA COMIN 

MD Procurador-Geral de Justiça 

Ministério Público de Santa Catarina 

 

Referente: Manifestação da Federação de Consórcios, Associações de 

Municípios e Municípios de Santa Catarina – FECAM à Recomendação nº 

001/2022/CECCON  

 

 

Excelentíssimo Doutor Procurador-Geral de Justiça, 

 

A Federação de Consórcios, Associações de Municípios e 

Municípios de Santa Catarina – FECAM, entidade representativa dos 295 

(duzentos e noventa e cinco) municípios, das 21 (vinte e uma) associações de 

municípios e dos 55 (cinquenta e cinco) consórcios públicos municipais do estado 

de Santa Catarina, vem, através do presente, manifestar sua preocupação e posição 

à respeito da Recomendação nº 001/2022/CECCON, expedida pelo Ministério 

Público de Santa Catarina, tendo em vista que a manutenção de tal posicionamento 

tem o condão de gerar graves prejuízos às Administrações Públicas municipais. 

 

Assim como é inerente ao Ministério Público de Santa Catarina a defesa 

da ordem jurídica e do regime democrático, a atuação histórica da FECAM se 

construiu pela defesa do aperfeiçoamento da gestão pública, dos princípios da 

administração pública insculpidos no art. 37 da Constituição Federal e, 

especialmente, dos interesses municipalistas como sua entidade representativa, 

interesses esses que, em última instância, representam o pleito dos cidadãos. Não 

há quem melhor compreenda a necessidade da população do que aqueles que 

pertencem à Administração Pública municipal. É à porta dos gabinetes municipais 

que o cidadão bate quando necessita da atuação do Poder Público, por políticas 

públicas ou serviços públicos diretos, pouco se importando de quem é a competência 

para a efetivação daquela demanda. 

 

Na consecução de seus objetivos institucionais, de representar às 

necessidades municipais sem nunca deixar de prezar pelo aperfeiçoamento dos 

instrumentos de gestão pública, a FECAM e o Ministério Público de Santa Catarina 

sempre atuaram em uníssono. Não seria desnecessário lembrar, por exemplo, o 

importante papel capitaneado pela entidade na implementação da Lei da 

Transparência (Lei Complementar nº 131/2009) e da Lei de Acesso à Informação 
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– LAI (Lei Federal nº 12.527/2011) pelos municípios, quando atuou em conjunto 

com o Ministério Público de Santa Catarina para a orientação dos municípios, 

inclusive fornecendo a todos os entes o Portal da LAI1, utilizado até hoje pela maioria 

dos municípios catarinenses.  

 

Por essa histórica relação institucional é que a FECAM compreende que 

o objetivo da Recomendação nº 001/2022/CECCON, mais do que promover o 

simples controle formal da legislação, é o de garantir o atendimento aos princípios 

republicanos, bem como a transparência e isonomia do repasse de recursos aos 

municípios. Em razão disso é que nos manifestamos, como entidade representativa 

dos municípios, para levar ao conhecimento de Vossa Excelência de elementos que 

observamos não terem sido considerados nesta recomendação.  

 

A recomendação aponta que “ao prever o repasse de recursos por 

meio de transferências especiais, (...) sem a previsão de qualquer espécie de 

critério objetivo ou limitação, coloca-se em xeque a equidade no tratamento 

dispendido aos Municípios pela Administração Estadual” (fl. 23). Adiante, a 

recomendação também aponta que “a inexistência de critério para estabelecer 

qual município receberá os repasses estaduais pode dar azo ao favorecimento 

das bases político-partidárias em detrimento de outras municipalidades, 

uma vez que não há a necessidade de programa de prévio investimento 

relativo às transferências ou qualquer outro instrumento capaz de controlar 

a indicação desses gastos” (fl. 23).  A respeito de tais afirmações, cumpre 

esclarecermos que a FECAM, mesmo sendo o canal direto de representatividade dos 

Municípios catarinenses, jamais recebeu qualquer notícia de que a disponibilidade 

de recursos estaria sendo realizada com direcionamento, ou em detrimento de 

qualquer ente. 

 

Isso se dá, na compreensão da FECAM, pela própria regulamentação 

das transferências voluntárias pelo governo do estado. Após a promulgação da 

Emenda à Constituição do Estado nº 81/2021, que acresceu o §3º ao art. 123 da 

Constituição Estadual – prevendo que as transferências voluntárias aos Municípios 

seriam consideradas transferências especiais – o Governo do Estado, através da 

Secretaria de Estado da Fazenda (SEF), editou a Portaria SEF nº 321/2021, de 10 

de agosto de 2021, instrumento esse, ainda vigente, que regulamentou as 

transferências especiais previstas no art. 123, §3º, da Constituição Estadual. 

 

Tal Portaria estabeleceu como requisitos para o recebimento dos 

recursos, dentre outros, a apresentação de Plano de Trabalho e a assinatura de 

                                                      
1 https://www.fecam.org.br/fecam-disponibiliza-portal-da-lei-de-acesso-a-informacao-aos-
municipios-e-entidades-coligadas/  
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Termo de Compromisso e Declaração, ambos previstos no art. 5º da Portaria, 

vinculando a transferência das verbas à garantia e compromisso de sua utilização 

em projetos previamente estabelecidos. Além disso, como garantia adicional ao 

cumprimento do Plano de Trabalho, a liberação dos recursos somente ocorre após 

a apresentação de Termo de Adjudicação dos objetos pactuados nos Planos de 

Trabalho, de modo que a municipalidade necessita comprometer-se com a 

realização de procedimento licitatório, sendo conduzido até a fase de adjudicação, 

para então garantir o recurso para a execução daquela obra ou serviço para o qual 

a transferência especial foi destinada. 

 

O cumprimento dos requisitos estabelecidos pela Portaria SEF nº 

321/2021, de 10 de agosto de 2021 são registrados e publicamente acompanháveis 

através do Sistema de Gestão de Processos Eletrônicos – SGP-e 

(https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/), sendo possível, inclusive, a consulta pública do 

acompanhamento dos processos. 

 

O acesso aos recursos depende essencialmente do atendimento de tais 

requisitos, sendo que sua disponibilidade é franqueada a todos que os cumprirem. 

Essa questão fica bastante evidente na análise do chamado “Plano 1000”, cujo 

escopo é, justamente, a disponibilidade de recursos no importe de até R$ 1.000,00 

(um mil reais) por habitante, disponibilizados a todos os municípios do estado de 

Santa Catarina, sem direcionamento específico por motivação político-partidária.  

 

Importante também ser mencionado que os próprios relatórios da área 

técnica do TCE/SC, o Relatório DGE 604/2022 e o Relatório DGE 702/2022, 

mencionados pela Recomendação, já tiveram elementos reconsiderados por nova 

manifestação da área técnica, o Relatório DGE 841/2022, de 20 de outubro de 2022. 

 

Essas são algumas informações, de maneira naturalmente não 

exaurientes, que demonstram o que julgamos ser elementos importantes para a 

análise do Ministério Público de Santa Catarina sobre a disponibilidade uniforme e 

transparente das transferências especiais aos municípios. 

 

Não obstante, outra questão é de extrema relevância: a transferência 

dos recursos aos municípios está condicionada à realização de procedimento 

licitatório e adjudicação de seu objeto pela municipalidade, nos termos do 

cronograma físico-financeiro indicado no Plano de Trabalho. Isso significa dizer que 

a suspensão imediata do repasse de recursos por transferências especiais, 

conforme recomendado pelo Ministério Público de Santa Catarina, implicará 

na paralisação de centenas de projetos e obras em execução pelos municípios, 

afetando sobremaneira a Administração Pública municipal. Em alguns casos, as 

http://www.fecam.org.br/
https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/


   

Rua General Liberato Bittencourt, 1.885 | 88070-800 | Florianópolis-SC | +55 48 3221.8800 | 
www.fecam.org.br 

 

 

verbas oriundas das transferências tinham a destinação de complementar o 

financiamento de projetos e obras, com custeio compartilhado entre verbas 

próprias do município e essas transferências, de modo que a sua interrupção 

inviabilizará também a finalização dessas execuções.   

 

Excelência, mesmo sob a ótica da discussão da constitucionalidade de 

legislação estadual, o Supremo Tribunal Federal (STF) admite que haja a modulação 

de efeitos no caso de impacto sobre a continuidade de ações governamentais 

de interesse social (ADI 5353, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal 

Pleno, julgado em 11/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169 DIVULG 03-07-

2020 PUBLIC 06-07-2020). 

 

A interrupção de projetos já em execução representa o pior cenário 

possível a ser enfrentado pela Administração Pública. Isso porque obras 

interrompidas representam prejuízos multiplicados, tendo em vista não poderem ser 

usufruídas pela população – por sua incompletude – ao passo que a sua interrupção 

significa quase que inequivocamente a sua deterioração e perecimento, 

especialmente nos casos de obras públicas, com a consequente perda completa dos 

recursos já investidos. 

 

Essa será a realidade enfrentada por esses municípios, já que os 

recursos oriundos das transferências especiais são a única fonte possível para esses 

investimentos, na absoluta maioria dos casos. Os municípios amargam o excesso 

de responsabilidades e a escassez de fontes de financiamento, sendo esta, aliás, 

uma das principais bandeiras de debate e luta exercida pelas entidades 

representativas dos municípios como é a FECAM.  

 

Diante dos elementos expostos, sem prejuízo do debate e da 

superveniência de argumentos complementares, especialmente sob o ponto de vista 

jurídico, a Federação de Consórcios, Associações de Municípios e Municípios de 

Santa Catarina – FECAM pugna a Vossa Excelência que haja a REVISÃO da 

Recomendação nº 001/2022/CECCON, a fim de que seja afastada a 

recomendação para a interrupção do repasse de recursos aos municípios que 

estejam com Plano de Trabalho aprovado pelo governo do estado de Santa 

Catarina, sob pena de grave impacto sobre a continuidade de ações governamentais 

de interesse social  e inequívoco prejuízo aos cidadãos catarinenses. 

 

Ainda, como já ocorrido no passado, a FECAM solicita que seja incluída 

diretamente nas discussões sobre o tema, na certeza de que poderá contribuir 

sobremaneira com o Ministério Público de Santa Catarina no aperfeiçoamento dos 

instrumentos de transferências de recursos aos municípios, essenciais ao 
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desenvolvimento das cidades e à melhoria dos serviços públicos prestados à 

população, interesse que é compartilhado entre ambas as instituições.  

 

Sem mais para o momento, permanecemos à disposição.  

 

Atenciosamente,  

 

 

 

JORGE LUIZ KOCH 

Prefeito de Orleans-SC 

Presidente da FECAM 
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