
 

RESOLUÇÃO nº 05/2008 

 

 

 
O Presidente da Federação Catarinense de Municípios - FECAM, 

DÁVIO LEU, Prefeito de Massaranduba, em conformidade com o art. 

31, Inciso III, alínea “a”, do Estatuto Social,  

 

 

RESOLVE: 

 

 

Art. 1º Homologar os valores das contribuições dos municípios filiados à Federação, 

aprovados por unanimidade em Assembléia Geral Extraordinária, realizada no dia 10 de 

abril de 2008, na cidade de Xanxerê. 

 

Art. 2º Fixar os valores mensais das contribuições a partir do mês de junho de 2008 até 

dezembro de 2009, com base nos índices de rateio dos municípios na partilha do ICMS, 

como segue: 

a) Índice igual ou inferior a 0,100 ................................................. R$   400,00; 

b) Índice superior a 0,100 até 0,500 ............................................. R$   500,00; 

c) Índice superior a 0,500 até 2,000 ............................................. R$   800,00; 

d) Índice superior a 2,000 ........................................................... R$ 1.000,00. 

 

Art. 3º Fixar os valores mensais das contribuições para o exercício de 2010, com base 

nos índices de rateio dos municípios na partilha do ICMS, como segue: 

a) Índice igual ou inferior a 0,100 ................................................. R$   500,00; 

b) Índice superior a 0,100 até 0,500 ............................................. R$   700,00; 

c) Índice superior a 0,500 até 2,000 ............................................. R$ 1.000,00; 

d) Índice superior a 2,000 ........................................................... R$ 1.200,00. 

 

Art. 4º Fixar o reajuste das contribuições mensais dos municípios à FECAM a partir do 

exercício de 2011, aplicado na competência do mês de janeiro de cada ano, que 

corresponderá à média do percentual de incremento nos repasses do FPM e do ICMS, 

apurados no exercício anterior. 

 



 

Parágrafo Único. A Federação Catarinense de Municípios – FECAM encaminhará aos 

municípios filiados aviso informando o percentual do reajuste das contribuições, até o 

último dia útil do mês de dezembro de cada ano. 

 

Art. 5º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições 

anteriores. 

 

Florianópolis, SC, 10 de abril de 2008. 

 

 

 

 

DÁVIO LEU 

Presidente da FECAM 

Prefeito de Massaranduba 

 


