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TRIBUTOS MUNICIPAIS NA PAUTA DA ASSEMBLEIA DA 

GRANFPOLIS  

 

Prefeitos, Vice-Prefeitos e Presidentes de Câmaras 

Municipais de 18 dos 22 municípios da Grande 

Florianópolis, participaram no dia 28, da Assembleia 

da Associação dos Municípios – GRANFPOLIS, 

realizada em Governador Celso Ramos. Também 

participaram do encontro os diretores da 

GRANFPOLIS, Executivo Miguel Augusto Faraco e 

Administrativo e Financeiro Gilberto Brasil, além 

de vereadores, secretários municipais e dirigentes da 

Federação Catarinense de Municípios (FECAM). 

O prefeito anfitrião Juliano Duarte Campos, 

presidente da Associação dos Municípios da Grande 

Florianópolis, apresentou seu município aos 

participantes e destacou a importância de Governador 

Celso Ramos sediar o encontro. Para Juliano, é 

importante o debate em torno de temas de interesse 

de todos e a união na busca de soluções para 

problemas comuns e apontou como fundamental a 

mobilização nacional em benefício dos municípios. 

A necessidade dos municípios aumentarem suas 

receitas para o enfrentamento da crise e atendimento 

das necessidades dos cidadãos, foi a tônica dos 

debates. 

Saúde Fiscal 

Atendendo convite da GRANFPOLIS o promotor de 

Justiça Giovanni Andrei Franzoni Gil, coordenador do 

Centro de Apoio Operacional da Ordem Tributária do 

Ministério Público de Santa Catarina, falou sobre o 

Programa Saúde Fiscal, idealizado em 2012 para uma 

atuação preventiva e pedagógica, buscando a 

conscientização dos agentes públicos da importância 

essencial da devida cobrança e fiscalização dos 

tributos municipais. 

 

 

 

Segundo o promotor de Justiça, desde de que o 

Programa Saúde Fiscal pelo MP-SC, os municípios 

que aderiram a proposta registraram um aumento 

significativo da receita como, por exemplo, 

Joinville, que teve resultados da ordem de R$ 20 

milhões, entre outros, com valores menores, mas 

que considerando o impacto nas contas públicas e 

no próprio orçamento municipal. Na medida em 

que os municípios vão se engajando com a 

proposta e implementando todas as medidas 

propostas a evolução da receita acontece de forma 

gradual. 

Atualmente 257 municípios parceiros, quase 90% 

do total. A meta do MP é atingir ainda neste ano a 

totalidade, ou seja, os 295 municípios. 

A adesão ao Programa é simples, segundo ele. 

Basta procurar o promotor de Justiça da Comarca e 

manifestar o interesse e o Ministério Público toma 

todas as medidas para início da metodologia de 

trabalho com o município, simples e objetiva, com o 

uso de todas as ferramentas disponíveis para o 

enfrentamento à sonegação fiscal municipal.    

“Temos o foco de garantir o que chamamos de 

justiça fiscal. Que as pessoas contribuam com o 

orçamento público municipal, com o pagamento de 

tributos, dentro das suas possibilidades. Isto se dá, 

principalmente, nos municípios que acabam 

deixando de garantir a efetiva cobrança de todos os 

tributos. Temos o maior foco em ter a convicção de 

que todos os municípios venham a instituir todos 

os seus tributos municipais”, disse. 

Lembra também que a Lei de Responsabilidade 

Fiscal (LRF) determina que, aos municípios que 

não estejam com todos os seus tributos 

devidamente instituídos e funcionando, fica 

vedado o recebimento de transferência voluntária. 

“Portanto, os municípios que deixam de instituir 

seus próprios tributos ficam impedidos de receber 

convênios, emendas parlamentares, etc., vindo a 

complicar ainda mais a situação financeira que 

enfrentam”, garante. 

Imposto sobre Serviço 

O diretor de Articulação Institucional da FECAM, Celso 

Vedana, em nome da prefeita de São José, Adeliana 

Dal Pont, presidente da entidade, convidou os 

gestores a participarem do movimento pela derrubada 

do veto presidencial contra a mudança nas regras para 

recolhimento do Imposto sobre Serviços (ISS). 

Prêmio Município Sustentável 

Durante a Assembleia da GRANFPOLIS dois municípios 

da região receberam o Prêmio Município Sustentável, 

na categorial regional: Garopaba e Florianópolis. 

Garopaba obteve o maior crescimento do IDMS de 

2014 para 2016. O presidente da GRANFPOLIS Juliano 

Duarte Campos e o diretor Executivo da FECAM 

Rodrigo Giácomo Guesser fizeram a entrega do 

prêmio ao prefeito Paulo Sérgio de Araújo. 

Florianópolis foi premiada como município com 

melhor IDMS/2016. O Vice-Prefeito de Florianópolis 

João Batista Nunes recebeu o prêmio conferido ao 

município do presidente da GRANFPOLIS e do 

promotor de Justiça Giovanni Andrei Franzoni Gil. 

Criado em 2012 pela FECAM o IDMS é uma medida 

que avalia o nível de desenvolvimento sustentável de 

um município, considerando o equilíbrio do 

desenvolvimento das dimensões Sociocultural, 

Ambiental, Econômica e Político-Institucional. 

Mais informações sobre o IDMS e a premiação 

podem ser obtidas no http://indicadores.fecam.org.br 
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Olá. Você está recebendo a 11ª edição do Informativo da Associação dos Municípios da Grande Florianópolis. 

Colabore enviando sugestões, fotos e informações para comunicacao@granfpolis.org.br 

A Secretaria de Estado da Saúde vai se posicionar a partir 

do dia 15 de maio sobre a continuidade do mutirão 

estadual de cirurgias eletivas. O assunto foi tratado neste 

mês de abril, na reunião da Comissão Intergestores 

Bipartite de Santa Catarina (CIB), que contou com a 

presença do secretário de estado da Saúde, dr. Vicente 

Caropreso e o secretário  adjunto dr. Murillo Capella. 

Caropreso disse que até maio o Estado vai regularizar os pagamentos aos prestadores de serviços relativos ao mutirão de cirurgias eletivas realizado no 

ano passado. 

As principais propostas apresentadas na tarde de hoje, foram previamente discutidas no período da manhã. Entre elas PPI – Alterações de Fluxos e 

Ajustes; Distribuição de penicilina cristalina; Fluxo para internação hospitalar em saúde mental; Linha de cuidado de sobrepeso e obesidade da Rede de 

Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas; Indicadores de saúde 2017-2021- SISPACTO; Planos regionais de Saúde; Cursos ET- SUS Ações 

Básicas em Saúde; Habilitação de serviços em alta complexidade, entre outras. 

A CIB-SC constitui-se como espaço de articulação e interlocução dos gestores municipais e estadual da política de saúde pública. Além de representante 

das secretarias de Estado e Municipais de Saúde, a CIB é composta por representação do Conselho de Secretários Municipais de Saúde de Santa 

Catarina (COSEMS). 

COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DE SANTA CATARINA 

 TRATA DE MUTIRÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS 

O diretor Executivo da Associação dos Municípios da Grande Florianópolis, Miguel Augusto Faraco, 

participou em Concórdia, nos dias 24 e 25, da reunião de Executivos das Associações de Municípios 

de várias regiões do estado na sede da Associação dos Municípios do Alto Uruguai Catarinense – 

AMAUC. 

Os temas debatidos no encontro foram os Consórcios Públicos e o regime jurídico das Associações 

de Municípios e agenda das Assembleias Regionais. Entre os temas em pauta na reunião estão ain-

da o Projeto de Eficiência na Arrecadação Municipal, desenvolvido pela FECAM, que visa auxiliar no 

incremento das receitas municipais. Para isso a entidade delineou uma agenda com uma série de atividades de apoio como a busca por novas 

tecnologias de gestão tributária, o acompanhamento de Projetos de Lei que aumentem a participação dos Municípios na partilha de tributos 

federais e estaduais, entre outras. 

A municipalização do trânsito também esteve em debate. Atualmente, dos 295 municípios 

catarinenses, 88 estão integrados ao Sistema Nacional de Trânsito - SNT, o que coloca o Esta-

do no 7º lugar do ranking nacional.  Para estarem de acordo com o que prevê o § 2º do artigo 

24 da Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1996 (Código de Trânsito Brasileiro – CTB) os 

gestores municipais precisam se Integrar ao STN. 

GRANFPOLIS PARTICIPA EM CONCÓRDIA DE  

REUNIÃO DOS EXECUTIVOS DE ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS 

mailto:comunica%C3%A7%C3%A3o@granfpolis.org.br
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São muitos os desafios das políticas públicas de atendimento das crianças e 

adolescentes. O principal é conseguirmos instituir no orçamento público a 

prioridade à criança e ao adolescente e fazermos com que os planos de 

atendimento elaborados pelos conselhos de direitos , assim como outros 

conselhos deliberativos, como de assistência social, de educação e de saúde, sejam 

incorporados no orçamento público, especialmente no que diz respeito à criança, 

com a prioridade absoluta que a lei e a constituição preconizam. A afirmação é do 

promotor de Justiça Murillo José Digiácomo, titular da 21ª Vara da Cível da 

Comarca de Curitiba, Paraná, feita durante o Curso Sobre as Atribuições dos 

Conselheiros Tutelares, realizado no dia 28, numa promoção da Associação dos 

Municípios da Grande Florianópolis (GRANFPOLIS), com realização da Escola de 

Gestão Pública Municipal (EGEM). 

Para Murillo Digiácomo, considerado um dos maiores especialistas em direito das 

crianças, adolescentes e da família, é preciso garantir que os Conselhos de Direito 

Tutelares tenham de fato esta preocupação de fazer com o orçamento público, 

ainda na fase de elaboração, espelhe aquilo que foi deliberado e aquilo que é 

necessário em investimentos para ações, programas e serviços em prol da criança 

e do adolescente. 

Outro ponto defendido pelo promotor de Justiça, diz respeito aos Conselhos 

Tutelares que, segundo ele, devem focar um pouco mais nas questões coletivas. 

“Vemos muitas vezes os conselhos atuarem de forma individual, o que não deve 

ser abandonado totalmente, sem que haja a preocupação de que tenhamos 

programas e serviços realmente especializados. Temos políticas públicas 

organizadas, Inter setoriais, em prol da criança, adolescente e família e muitas 

vezes se aplicam medidas de proteção aos pais que não tem respaldo nestes 

programas e serviços e acabam, portanto, não resultando no atendimento 

adequado, qualificado e resolutivo. Desta forma, os problemas tendem a se 

agravar e jamais serão solucionados”, afirma. 

“É importante que tenhamos a preocupação de também trabalhar o coletivo e de 

criar nas estruturas os programas, serviços e equipamentos necessários para 

atender estas demandas e, a partir daí, fazer um diagnóstico de como estamos em 

termos de política pública e cobrar dos órgãos públicos que estruturem para um 

atendimento de qualidade a criança e ao adolescente”, salienta o especialista. 

 A assistente social Vânia Guareski Souto, assessora da área da GRANFPOLIS, o 

curso teve o objetivo de orientar e capacitar os conselheiros tutelares dos 

municípios da região com relação as suas funções e atribuições, e demais 

profissionais e gestores que se relacionam cotidianamente com o órgão, como o 

Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente e gestores e técnicos 

municipais. 

Vânia acredita que os municípios vêm avançando bastante nesta questão do 

orçamento, até porque criança e adolescente é prioridade. Em todas as políticas 

públicas os municípios buscam assegurar o atendimento devido. No entanto, 

observa Vânia, quando se compara estes orçamentos percebe-se que os recursos 

destinados ao atendimento à criança e ao adolescente não é o maior. A orientação 

que recebemos do Dr. Murrillo neste sentido foi muito importante, registra. 

“Tivemos mais de 20 municípios participando, totalizando mais de 115 pessoas. 

Importante destacar que tivemos uma importante união na discussão da questão 

da criança e do adolescente, com a efetiva participação de gestores, conselheiros 

tutelares e conselheiros de direitos”, comemora. 

O Colegiado de Assistência Social da GRANFPOLIS é coordenado pelo secretário 

de Assistência Social de Santo Amaro da Imperatriz, Wilson Alexandre Melo. 

Para Janice Merigo, assistente social da Federação Catarinense de Municípios e 

que representou a FECAM na solenidade de abertura do evento, os municípios 

tem um papel fundamental no trabalho de garantir que a estrutura conselho 

tutelar funcione administrativamente, e os conselheiros tutelares tenham o 

compromisso com os municípios de garantir os direitos das crianças e 

adolescentes. 

INSTITUIR NO ORÇAMENTO PÚBLICO PRIORIDADE À CRIANÇA E 

AO ADOLESCENTE É O MAIOR DESAFIO, AFIRMA ESPECIALISTA. 

O promotor de Justiça, Murillo José Digiácomo, ministrou curso na GRANFPOLIS. 

mailto:comunica%C3%A7%C3%A3o@granfpolis.org.br
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A Associação dos Municípios da Grande Florianópolis mais uma vez terá a maior 

delegação do Estado e uma das maiores do país na Marcha a Brasília em Defesa dos 

Municípios.  

Este ano a Marcha chega a 20ª edição, numa promoção da Confederação Nacional 

de Municípios e apoio das Federações e Associações de Municípios. O evento 

acontece de 15 a 18 de maio no Centro Internacional de Convenções do Brasil – CICB 

Setor de Clubes Esportivo Sul - Trecho 02, Conj. 63, Lote 50, Brasília, Distrito Federal. 

Considerado o maior evento político do mundo em números de autoridades presentes, a Marcha a Brasília em Defesa dos 

Municípios será um evento histórico, não apenas por completar décadas de tradição neste ano, mas também pela pauta que será 

abordada.  

Prefeitos, Vice-Prefeitos, Presidente de Câmaras Municipais, Vereadores, Secretários e Técnicos municipais da região estão 

confirmando presença no evento que vai tratar, entre outros temas, das reformas trabalhista, previdenciária e política. 

Além do Congresso Internacional Municipalista e dos debates da Pauta Municipalista a XX Marcha a Brasília prevê a realização de 

oficinas técnicas durante os quatro dias do evento. 

GRANFPOLIS vai com a maior delegação catarinense a 

 XX Marcha em Defesa dos Municípios 

Foi realizada no dia 24 eleição para a escolha da diretoria do Sindi-

cato dos Empregados de Associações de Municípios de Santa Cata-

rina. Foram eleitos presidente Terezinha Niehues, assessora de Saú-

de Pública e vice-presidente Waldir Gorges Alves, assessor Jurídico 

ambos da Associação dos Municípios da Grande Florianópolis. 

A nova diretoria atua nos tramites para reativação do sindicato. 
 
O mandato dos eleitos é de 2 anos. 
 
Nominata da diretoria em www.granfpolis.org.br/noticias 

 Evento em Brasília reúne anualmente milhares de gestores municipais 

 Aniversários de  maio 

09 - Margarete de Almeida - 
        recepcionista 
        Miguel Augusto Faraco -  
        diretor executivo 
 12 -  Ademir de Oliveira -  
        porteiro 
 

17  - Maria Helena -   
       assessora comunicação social 
18 -  Antão Antônio David-  
       assessor de comunicação 
24 - Sueli Venâncio Luiz -  
       assistente administrativo 
26 - Bianca Silveira -  
       assistente educacional 

Técnicos da GRANFPOLIS eleitos para o Sindicato dos  

Empregados de Associações de Municípios de SC 
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