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3 - Mensagem Conselho Executivo 
O Conselho Executivo, no cumprimento às disposições estatutárias, apresenta,

de forma resumida, as principais atividades desenvolvidas no transcorrer do

exercício de 2020, bem como a Prestação de Contas dos recursos recebidos e

das despesas efetuadas no ano findo.

2020: um ano marcado na história pela pandemia e pelo fortalecimento

do  associativismo

Iniciamos o ano firmes no propósito de mais uma vez atuarmos no

atendimento às demandas dos nossos municípios filiados. Há mais de 50 anos

nosso compromisso é esse: a busca pelo municipalismo forte, competente,

para administrar bem os recursos e as necessidades da população.

Em março fomos todos surpreendidos pela pandemia do novo coronavírus que

segue nos fragilizando e fazendo vítimas, muitas delas fatais. 

Por conta do cenário de anormalidades e demandas reprimidas nas áreas da

Saúde, Assistência Social e Educação, os gestores locais precisaram se

superar e, como verdadeiros líderes, não mediram esforços para o

atendimento às suas populações e para exigir dos governos estadual e federal

eficácia e celeridade nos processos. Todos nos reinventamos para

administrarmos este dito “novo normal”. 
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Mais do que nunca a união de esforços tem sido fundamental para minimizar

os efeitos da pandemia. Como parte do Sistema Municipalista composto pelas

entidades estaduais e nacional, nosso Conselho Executivo participou

efetivamente das decisões junto a Federação Catarinense de Municípios

(Fecam). A entidade compõe o Centro de Operações de Emergência em Saúde

(Coes) para enfrentamento do coronavírus em Santa Catarina e, desta forma,

garantir a participação dos municípios catarinenses nas decisões.      

Como resultados da atuação do Movimento Municipalista Nacional, podemos

registrar a atuação da Confederação Nacional dos Municípios (CNM) para a

aprovação da Nova Lei de Licitações e da regulamentação do novo Fundo de

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos

Profissionais da Educação (Fundeb). Já a queda na arrecadação foi

significativa nos repasses do Fundo de Participação dos Municípios (FPM)

entre abril e outubro. Após grande mobilização das entidades o governo

federal autorizou a recomposição do FPM, que funcionou como um apoio

financeiro a Estados e Municípios e garantiu o repasse do Fundo de 2020 nos

mesmos valores de 2019.

Neste ano atípico nosso qualificado corpo técnico que sempre esteve à

disposição dos prefeitos (as), presidentes de Câmaras e gestores das mais

diversas áreas, também precisou se reinventar. Por medidas de segurança os

atendimentos presenciais e capacitações tiveram que ser suspensas. Muitos de

nossos colaboradores, por serem grupo de risco, exerceram suas atividades 
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em home office. Mas o trabalho de todos tem sido intenso, embora executado

de forma diferente, e não raras vezes, estressante, dadas as condições

emocionais que todos nos encontramos devido a pandemia.

Ampliamos o uso de tecnologias para garantirmos a realização de reuniões e

assessoramentos. Isto possibilitou, ainda, a reunião dos Colegiados Regionais

para análise dos cenários e a tomada de decisões.
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Assembleias Gerais Ordinárias

No exercício de 2020 foram realizadas cinco (5) Assembleias Gerais

Ordinárias, sendo a primeira de forma presencial e as demais virtuais, e uma

Assembleia Extraordinária, também virtual.

Em razão da pandemia e da necessidade de estabelecer critérios e

procedimentos, foram realizadas diversas reuniões de trabalho dos Prefeitos e

Prefeitas, todas  de forma virtual, presencial para deliberação de ações

integradas no combate ao coronavírus e questões administrativas.
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Agora, que se fecha este ano e este ciclo de muitos de nós à frente das

prefeituras e câmaras de vereadores, desejamos aos reeleitos e aos que irão

assumir a liderança de seus municípios, todo o sucesso, sorte e sempre o olhar

atento para nossa gente.       

Nós vivemos e fazemos nossas histórias nos municípios e temos muitos

desafios em comum. Que este legado de união e associação, seja sempre um

norte aos gestores públicos, responsáveis pelo bem-estar e qualidade de vida

de tantas pessoas nesta nossa querida Grande Florianópolis.

O Conselho Executivo não poderia deixar de registrar os agradecimentos aos

dedicados e competentes colaboradores da Associação que formam uma

equipe coesa e exemplar, totalmente comprometida com o atendimento às

demandas dos representantes dos municípios filiados.

Registrem-se, ainda, os sinceros agradecimentos a cada um dos Senhores

Prefeitos, Vice-Prefeitos, Presidentes de Câmaras e Vereadores, pelo apoio

incondicional às iniciativas da GRANFPOLIS e demais entidades

municipalistas (CNM e FECAM), reafirmando, de forma inequívoca, a união

de esforços em prol do desenvolvimento integrado da Grande Florianópolis.        

Ao concluir-se este resumido relato, no qual se destacam algumas atividades

desenvolvidas, fica demonstrado de forma cabal a boa aplicação dos recursos

das contribuições estatutárias investidos na GRANFPOLIS, que foram 
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aplicados com muito critério e parcimônia, buscando sempre o bom

atendimento aos municípios filiados.

Presidente: EDÉSIO JUSTEN 

Prefeito Municipal de Santo Amaro da Imperatriz

 

1º Vice-presidente: CAMILO NAZARENO PAGANI MARTINS 

Prefeito Municipal de Palhoça

 

2º Vice-presidente: GIAN FRANCESCO VOLTOLINI

Prefeito Municipal de Nova Trento
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4 -  ORGANIZAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL

A Assembleia Geral da Associação dos Municípios da Região da Grande

Florianópolis  - GRANFPOLIS é constituída pelos Prefeitos e Presidentes de

Câmaras Municipais da Microrregião, ou seus representantes devidamente

credenciados.

Dentre as atribuições que lhe são conferidas cabe, ainda, à Assembleia Geral

aprovar o presente relatório de Atividades e a Prestação de Contas. 

CONSELHO EXECUTIVO

A Associação dos Municípios da Região da Grande Florianópolis  -

GRANFPOLIS é administrada por um Conselho Executivo, que se compõe

dos seguintes membros, eleitos por um ano, pela Assembleia Geral:

Presidente: Edésio Justen - Prefeito Municipal de Santo Amaro da Imperatriz

1° Vice-Presidente: Camilo Nazareno Pagani Martins - Prefeito Municipal de

Palhoça

2° Vice-Presidente: Gian Francesco Voltolini - Prefeito Municipal de Nova

Trento 

CONSELHO FISCAL

Aos membros do Conselho Fiscal compete, em cumprimento às disposições

estatutárias, examinar o Relatório de Atividades e Prestação de Contas
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emitindo Parecer Prévio que será submetido à deliberação da Assembleia Geral.

São membros do Conselho Fiscal:

Titulares: 

Ramon Wollinger - Prefeito Municipal de Biguaçu 

Vilson Norberto Alves - Prefeito Municipal de Biguaçu

Daniel Netto Candido - Prefeito Municipal de São João Batista

Ségio Freitas - Presidente da Câmara Municipal de Anitápolis

Suplentes:       

Laudir Pedro Coelho - Prefeito Municipal de Anitápolis

Vitor Norberto Alves - Prefeito Municipal de Leoberto Leal

Marcelo Kuhn - Presidente da Câmara Municipal de Águas

Mornas
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Para dar apoio ao Conselho Executivo e dar suporte técnico aos Municípios

associados à entidade conta com a seguinte estrutura organizacional: 

DIRETORIA EXECUTIVA 

Membros: 

Diretor Executivo -  Miguel Augusto Forbeck Faraco - até fev/20

                                 Gilberto Brasil - Interino

                   

Assessoria de Comunicação  -  Maria Helena Pereira 
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DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Membros:

Diretor Administrativo e Financeiro - Gilberto Brasil

Técnico em Tecnologia da Informação - Edson de Freitas

Assistente Administrativa - Marisete de Almeida

Recepcionista / Telefonista - Margarete Almeida 

Auxiliar de Serviços Gerais I - Roberto Silveira Filho

ASSESSORIAS TÉCNICAS 

Assessoria Administrativa Contábil e Financeira

Membros:

Contador - Gilberto Brasil

Assessoria para Assuntos de Educação

Membros:

Professor - Antão Antônio David

Assistente Técnica em Educação - Bianca Silveira da Rosa 

Assessoria para Assuntos de Saúde 

Membros:

Assessora de Saúde Pública - Teresinha Niehues

Assessoria para Assuntos Contábeis e Movimento Econômico 

Membros:

Contador - Luiz Antônio Gerardi
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Assessoria para Assuntos de Engenharia e Arquitetura

Membros:

Arquiteta -  Márcia Cardoso Lorenzi

Engenheira Civil - Virgínia Maria Wolff Junckes

Engenheira Civil - Cristiane Freitas

Engenheiro Civil - Vínicius Feller 

Técnico em Agrimensura - Odimilson Martins 

Técnico em Agrimensura - Marcelo Zulmar da Silva

Técnico em Geomensura - Daniel Deverli de Jesus Ramos 

Assistente Técnico - Luiz Ari Bittencourt

Auxiliar de Serviços Gerais II - Bento Patrocínio Ramos Filho

Assessoria de Assuntos Jurídicos 

Membros:

Advogado - Waldir Gorges Alves - até julho 2020

Assessoria de Assistência Social 

Membros:

Assistente Social - Vânia Fátima Guareski Souto

Assessoria de Planejamento Urbano

Membros:

Arquiteta e Urbanista - Valesca Menezes Marques

Arquiteta e Urbanista - Bianca Ana Coelho

Assessoria de Projetos Especiais

Membros:

Assessora - Adriana Souza do Nascimento
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5 -  ATIVIDADES DA
DIRETORIA EXECUTIVA

Leitura da Ata Assembleia anterior;

Apresentação do Relatório de Atividades e Prestação de Contas do

Exercício de 2019;

Eleição e posse dos integrantes dos Conselhos Executivo e Fiscal, para

cumprirem mandado de um ano; 

Assuntos Gerais.

Leitura da ata da Assembleia anterior;

Análise de Proposta de Demissão Incentivada encaminhada pelo Assessor

Jurídico da GRANFPOLIS - DR. Waldir Gorges Alves;

Troca de experiências entre os gestores municipais no enfrentamento a

pandemia provocada pelo COVID-19;

Assuntos Gerais.

5.1 - ASSEMBLEIAS GERAIS 

No exercício de 2020 foram realizadas cinco (5) Assembleias Gerais, com a

participação de autoridades convidadas e as presenças de Prefeitos, Vice-

Prefeitos, Presidentes de Câmaras Municipais, Vereadores, Secretários e

Técnicos Municipais.

1°Assembleia Geral Ordinária

Dara: 21/02/2020

Pauta:

2° Assembleia Geral Ordinária

Data: 08/07/2020

Pauta:
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Leitura da Ata Assembleia anterior;

Análise de Propostas apresentadas pelo Assessor Jurídico de

GRANFPOLIS - Dr. Waldir Gorges Alves, Sobre sua situação Funcional

na entidade;

Assuntos Gerais.

Leitura da Ata Assembleia anterior;

Discussão sobre a possibilidade de retorno das aulas presenciais e demais

dificuldades relativas a Educação, com participação da Professora

Gilmara da Silva - Consultora em Educação;

Proposta de ocupação das funções de diretor executivo e Assessor

Jurídico - na GRANFPOLIS;

Assuntos Gerais.

Leitura da Ata Assembleia anterior;

Eleição e Posse dos membros falantes do Conselho Fiscal;

Definição da nominata dos representantes da GRANFPOLIS na

composição de chapa(s) concorrentes à eleição da Federação Catarinense

de Municípios - FECAM;

Questões administrativas relativas a ocupação da função de diretor

Executivo da GRANFPOLIS; 

Assuntos Gerais

3° Assembleia Geral Extraordinária

Data: 15/07/2020

Pauta:

4°Assembleia Geral Ordinária

Dara: 18/09/2020

Pauta:

5°Assembleia Geral Ordinária

Dara: 11/12/2020

Pauta:
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Colegiado Estadual de Educação

Webinar promovidas pela Undime 

Formações realizadas pela FECAM

20º Ciclo de Estudos do TCE/SC

Fórum do TCE Educação: Desafios e Perspectivas da Gestão Educacional

Capacitação: Boas Práticas na Alimentação Escolar e Diretrizes Sanitárias

para o retorno às aulas presenciais / Epagri

Colegiado Estadual de Contadores e de Controladores Internos da FECAM

TCE/SC

Reunião dos Prefeitos e Secretários de Saúde sobre restrições de

circulação da população da região da Grande Florianópolis

CIR – Comissão Intergestores Regional de Saúde da Grande Florianópolis

Grupo de Trabalho da Fecam e Técnicos das 21 Associações de

Municípios de Santa Catarina

Treinamento com Ministério da Saúde e Secretaria de Estado da Saúde

sobre o Sistema DGMP – DigiSUS - Gestor -  Modulo Planejamento

Treinamento com técnicos do setor Financeiro de São Pedro de Alcântara

Treinamento com Ministério da Saúde sobre sistema E-SUS e Indicadores

por Desempenho das Equipes de Saúde da Família

Reunião Técnica com colegas da Associação M. da Granfpolis e Diretor

Financeiro e Administrativo

Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social –

COEGEMAS

Câmara Técnica Intergestora Bipartite – CIB 

5.2 - PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS

Assessoria para Assuntos de Educação:

Assessoria para Assuntos Administrativos, Contábeis, Financeiros 

Assessoria para Assuntos de Saúde 

Assessoria de Assistência Social
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Comitê Estadual SUAS COVID 19: Em Defesa Da Vida!

Lives promovidas pelo sistema FECAM

Grupo de Trabalho sobre Conselho Tutelar coordenado pelo Ministério

Público

Grupo de Trabalho Sobre Acolhimento de Crianças e Adolescentes

coordenado pela FECAM

Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social -

CONGEMAS

Lives sobre os 30 anos do ECA promovidas pelo Ministério Público,

Grupos de Trabalho, Universidade Federal

Lives da Confederação Nacional dos Municípios-CNM sobre utilização

dos Recursos, LC 173

Capacitação sobre o Marco Regulatório Confederação Nacional dos

Municípios - CNM

Webnars do Comitê Estadual SUAS COVID 19: Em Defesa Da Vida!

Colegiado Estadual de Assistência Social – COAS FECAM
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5.3 - MOVIMENTO ECONÔMICO

O Ano de 2020 foi um ano atípico, em razão da pandemia que assolou o

mundo. Tivemos que nos adaptar às novas formas de trabalho, como o

trabalho em home office, nossas reuniões presenciais foram substituídas pelas

virtuais.

Mesmo com toda adversidade, a Assessoria do Movimento Econômico

exerceu sua função prestando orientações aos Técnicos Municipais

responsáveis pelo acompanhamento do Movimento Econômico sobre os mais

diversos procedimentos, visando realizar uma análise criteriosa das

informações constantes nas DIME’s, que obrigatoriamente são apresentada a

cada mês pelas empresas industriais e comerciais, bem como pelos

agricultores e capturadores pesqueiros em cada um dos Municípios da região.

Posteriormente, foram prestadas orientações sobre as impugnações de valores

ocorridos na fase de Auditoria, apresentação de recursos em 1ª e 2ª instâncias

e em último grau administrativo perante as Câmara Reunidas da Secretaria de

Estado da Fazenda.

Outro aspecto relevante é o trabalho que a GRANFPOLIS presta junto ao

Sistema de Emissão de Notas de Produtor Rural e Capturador Pesqueiro –

RURALWEB, fornecido gratuitamente aos municípios filiados, com a

realização de visitas técnicas e treinamentos in loco ou na sede da Associação

aos agentes públicos.

A Associação se fez representar por Técnicos credenciados que participam

ativamente de todos os eventos promovidos pela Secretaria de Estado da

Fazenda e pelo GAAVA, sempre buscando aprimorar seus conhecimentos e

trocar experiências para melhor proceder à análise dos valores informados

que ao final resultaram na fixação do índice de retorno do ICMS  aos 
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Reunião para definição do Calendário do Movimento Econômico de

2020;

Reunião dos Colaboradores e GAAVA para definir filtros da malha,

parâmetros do sistema, divergência Q47 e outros procedimentos;

Reunião sobre depuração do VA – Análise dos registros na malha –

Auditoria Fase I;

Reunião com autoridades impugnantes (perfil contencioso) e julgadores;

Curso sobre processo administrativo;

Reunião sobre a comprovação e/ou justificativa – Auditoria Fase II;

Reunião para avaliação das Comprovações – Auditoria Fase III;

Reunião para apresentação dos Recursos de Impugnações de 1ª, 2ª

Instância e de Revisões;

Participação das Sessões de Julgamentos dos Recursos de 2ª Instância e

de Revisões;

Reunião com o GAAVA para revisão dos parâmetros do Sistema e

avaliação.

municípios para o exercício de 2021, através da Portaria SEF Nº 364/2020 de

21/12/2020.

A Assessoria participou das seguintes reuniões, encontros, debates e cursos:

No exercício de 2020 deu-se continuidade ao assessoramento do Sistema de

Emissão das Notas de Produtor Rural e Capturador Pesqueiro –

RURALWEB, para emissão de Notas Fiscais Avulsas Eletrônicas – NFA_e

para não contribuintes inscritos e para a Nota Fiscal de Produtor Eletrônica –

NFP-e.
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Configuração dos parâmetros no Sistema RURALWEB, para emissão dos

Blocos de Notas de Produtor Rural e Capturadores Pesqueiros;

Orientações sobre a inclusão de dependente, alteração cadastral, baixa de

inscrição e cadastro de Produtores Rurais e Capturadores Pesqueiros;

Orientação para digitação de Notas de Produtor Rural e Capturadores

Pesqueiros;

Informações sobre alíquotas de ICMS de produtos agropecuários e de

pescados;

Atualização dos dados cadastrais dos Produtores da Região da Grande

Florianópolis;

Cadastro de destinatários (Empresas) no Sistema RURALWEB;

Geração e transmissão dos arquivos com as informações das Notas

Fiscais de Produtores para a Fazenda Estadual do ano base 2019 digitadas

pelas Unidades Conveniadas dos Municípios;

Emissão dos Relatórios do Movimento Econômico das Empresas e do

Movimento de Notas de Produtor Rural e Capturadores Pesqueiros;

Orientações para emissão da NFA_e;

Orientação para a emissão do DARE para Produtor;

Orientação para atualização do valor do DARE que não foi recolhido na

data correta; 

Reunião com os responsáveis pelo Movimento Econômico dos

Municípios de Biguaçu, Florianópolis e de São José para os Trabalhos de

Apuração do Ano Base de 2019.

A seguir, de forma sucinta, para fins de registro, relacionamos algumas das

atividades desenvolvidas no exercício de 2020 para atendimento do Sistema

RURALWEB:
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Em que pese todo esforço e dedicação dos técnicos da Associação e das

Prefeituras Municipais, observou-se uma queda de 0,61% (zero sessenta e um

por cento) no índice da Região, que a assim mesmo manteve-se no 4º lugar

dentre as 21 Associações do Estado. A seguir, demonstramos os valores

apurados do Movimento Econômico da Região do ano base 2019, apurado em

2020 para o exercício de 2021, com base na Portaria SEF Nº 364/2020 de

21/12/2020:
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RELATÓRIO DE AJUSTES MANUAIS (RECURSOS DE 1º E 2º

INSTANCIAS E RECURSOS ESPECIAIS) DO MOVIMENTO

ECONÔMICO ANO BASE 2019 -  APURAÇÃO 2020 -

EXERCÍCIO 2021
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COMPARATIVO ENTRE VALORES ADICIONADOS DOS ANOS

BASE DE 2018 E 2019 E DOS ÍNDICES DEFINITIVOS PARA OS

ANOS DE 2020 E 2021 COM SUAS RESPECTIVAS VARIAÇÕES
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COMPARATIVO ENTRE ÍNDICES DE MUNICÍPIOS ANO

2019/2020
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PARTICIPAÇÃO DO VALOR DO AGROPECUÁRIO NO

VALOR ADICIONADO TOTAL DOS MUNICÍPIOS

ANO BASE 2019 - APURAÇÃO 2020 - EXERCÍCIO 2021

Legenda: 

Q47/S47 – Quadro 47 (Empresas que compraram produtos agropecuários ou pescados do

Município).

PP0 – Produtor Primário (Produtor Rural vendeu para o CEASA, feiras livres e pessoas

físicas).
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6 -  ATIVIDADES DAS
ASSESSORIAS TÉCNICAS

Relatório de Atividades e Prestação de Contas 2020

6.1 - ASSESSORIA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS,
CONTÁBEIS E FINANCEIROS

A Assessoria para Assuntos Administrativos, Contábeis e Financeiros, visa

assessorar os Secretários de Administração, Planejamento, Finanças,

Contadores Públicos e do Controle Interno, sobre os assuntos de contabilidade,

controle interno e administração pública municipal.

Como de costume, durante o ano de 2020, os Processos referentes às Contas

Anuais dos Municípios junto ao TCE/SC, relativos ao exercício de 2019,

foram acompanhados pela Assessoria Contábil e Financeira da GRANFPOLIS.

21 (vinte e um) Municípios da Região da Grande Florianópolis receberam a

recomendação do Tribunal de Contas pela sua aprovação.

A Associação dos Municípios manteve sua representação no Colegiado

Estadual de Contadores e de Controladores Internos da FECAM, participando

de várias reuniões e de encontros com o TCE/SC para uniformizar e até

mesmo propor alterações de entendimentos e procedimentos contábeis.

Importante destacar que a coordenação do referido colegiado ficou a cargo da

Assessoria Contábil da GRAFPOLIS neste exercício.

A grande quantidade de leis, decretos, portarias e notas técnicas editadas pelos

Governos Federal e Estadual por causa da pandemia do Coronavírus mereceu

especial atenção da Assessoria. Diversas orientações foram repassadas aos

Prefeitos, Secretários, Controladores Internos e Contadores, destacando a

forma de aplicação de recursos recebidos e possibilidades de contratação de

pessoal frente as restrições impostas pela legislação.
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Orientações sobre a Lei 13019, bem como definição dos atores para sua

operacionalização.

Orientação sobre classificação de receitas orçamentárias.

Orientação sobre classificação de despesas orçamentárias.

Orientação sobre contabilização de responsabilidades financeiras.

Orientação sobre procedimentos para utilização dos recursos da Cessão

Onerosa do Pré-Sal.

Análise de saldos do Fundeb.

Orientação sobre lançamento contábil de créditos a receber.

Orientação sobre a forma de cálculo do retorno do ICMS.

Orientação sobre possibilidade de concessão de gratificação a contador do

Município para ser responsável pela contabilidade da Câmara.

Continuou-se neste exercício, as reuniões periódicas de Contadores e

Controladores Internos da região. Esses encontros servem para a apresentação

e debate de alterações na legislação, melhoria de procedimentos

administrativos e contábeis, bem como troca de experiências entre os

Municípios.

O Final do Mandato, com suas inúmeras obrigações, também foi motivo de

orientação aos Municípios associados.

Um grande desafio para 2021 será a implantação, pelo Tribunal de Contas do

e-Sfinge Online. Sistema que receberá as informações de Atos Jurídicos,

Pessoal e Contábeis no mesmo dia em que os fatos ocorrerem. A Assessoria

para Assuntos Administrativos, Contábeis e Financeiros da Granfpolis fez

parte do grupo que discutiu com o TCE/SC a implantação da nova

metodologia no próximo ano.

Foram mais de 1.100 (mil e cem) atendimentos aos Municípios da região. A

seguir, de forma reduzida, para fins de registro, relacionamos algumas das

atividades desenvolvidas no exercício de 2020:
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Orientação sobre os recursos do AFM – Auxílio Financeiro aos

Municípios de 2018.

Orientação sobre ajustes de saldos contábeis indevidos.

Orientação sobre contabilização de receita lançada.

Orientação sobre consolidação dos saldos contábeis do Poder Legislativo.

Orientação sobre cálculo da Receita Corrente Líquida.

Orientação e elaboração de roteiro para contabilização do Cálculo Atuarial

de 2019.

Orientação sobre contabilização de parcelamento junto ao INSS.

Orientação sobre devolução de contribuição previdenciária.

Orientação sobre contabilização dos rendimentos negativos de aplicação

financeira.

Auxílio na geração das informações para o TCE/SC vai e-Sfinge.

Orientação sobre repasse de auxílios financeiros à entidades culturais.

Orientação sobre contabilização de tarifas sobre Operações de Crédito.

Orientação sobre empenhamento prévio da despesa.

Orientação sobre publicação em Portal de Transparência dos recursos para

combate ao Covid-19.

Orientação sobre pagamento em ordem cronológica de vencimento.

Orientação sobre alterações orçamentárias para realização de despesas no

combate a pandemia e ingresso de recursos não previstos.

Orientação sobre apuração dos gastos com educação.

Orientação sobre problemas de prestações de contas de entidades que

firmam parcerias com os municípios.

Orientação sobre procedimentos a serem adotados pelos Municípios

relativos a servidores que receberam o auxílio emergencial.

Orientação sobre fixação da remuneração dos agentes políticos.

Orientação sobre problemas com certidões negativas nos diversos dos

Governos Federal e Estadual.
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Orientação sobre os Pareceres que devem compor a prestação de contas

para o TCE/SC.

Orientação sobre procedimentos para realização de despesas no apoio às

famílias atingidas pelo ciclone.

Orientações sobre contratação de pessoal.

Orientação sobre aquisição de equipamentos de proteção individual.

Orientação sobre utilização dos recursos da LC 173/2020 e outros recursos

federais recebidos devido a pandemia.

Orientação sobre possibilidade de aumento de despesa com pessoal no

último ano do mandato.

Orientação sobre pagamento de multas.

Orientação sobre criação de gratificações de acordo com a LC 173/2020.

Orientações sobre alterações orçamentárias.

Orientação sobre pagamento de despesas em moeda estrangeira.

Orientação sobre atendimento a Lei de Acesso a Informação – LAI.

Orientação sobre cálculo do PASEP.

Orientação sobre devolução de recursos respeitando as fontes.

Orientação sobre a possibilidade de registro contábil de veículos alugados.

Orientação sobre realização de Audiências Públicas durante a pandemia.

Orientação sobre procedimentos administrativos e contábeis para criação

de uma Autarquia Municipal.

Orientação sobre contratação de operação de crédito dentro do período

eleitoral.

Orientação sobre formas de substituição do Controlador Interno do

Município.

Orientação sobre lançamentos contábeis de baixa de prestação de contas.

Orientação sobre realização de obras em período eleitoral.

Orientação sobre cálculo do duodécimo do Poder Legislativo.

Orientação sobre licitações nos Institutos de Previdência Social.

Orientação sobre aplicação dos recursos da Lei Aldir Blanc.
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Orientação sobre possibilidade de artigo na LDO autorizando questões de

pessoal.

Participação de diversas reuniões com o Tribunal de Contas do Estado

para resolver questões dos Municípios associados.

Análise das contas de 2019 dos Municípios e orientação sobre possíveis

justificativas relacionadas as restrições apontadas.

Conferência da contabilidade terceirizada da Associação durante o

exercício de 2020.

Conferência da Folha de Pagamento durante o exercício de 2020.

Análise e orientação aos Municípios sobre as Portarias da Secretaria do

Tesouro Nacional.

Elaboração de inúmeros e-mails com orientações aos Municípios sobre

atualização de Legislação, prazos e outras obrigações a serem cumpridas

pelos Municípios.

Acompanhamento de Processos dos Municípios no TCE/SC.

Participações em reuniões com o Tribunal de Contas do Estado – TCE/SC.

Participações em reuniões com a Federação Catarinense de Municípios –

FECAM e com o Colegiado de Contadores e Controladores Internos.

Participações em reuniões com a Secretaria de Estado da Fazenda -

SEF/SC.

Participações em reuniões com o Grupo de Acompanhamento da

Apuração do Valor Adicionado – GAAVA.

Participações em reuniões, treinamentos e capacitações com o SENAR.

Análise da situação das Prestações de Contas dos Municípios da Região

junto ao FNDE.
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Relatório de Atividades e Prestação de Contas 2020 35



6.2 - ASSESSORIA PARA ASSUNTOS DE EDUCAÇÃO

A Assessoria de Educação atua no desenvolvimento da Política de Educação

dos Municípios, visando à melhoria da oferta desta política pública no

território atendido pela GRANFPOLIS. O atendimento às demandas gerais e

específicas de cada município se dá com o desenvolvendo das seguintes ações:

COLEGIADO REGIONAL DE EDUCAÇÃO

⦁ Plano de Contingência Escolar – PlanCon-Edu/Covid 19

⦁ Programas do Transporte Escolar

⦁ Programas do FNDE - MEC: PDDE, IDEB, PNAE, PNATE, Censo Escolar (Inep)

⦁ Plano Municipal de Educação

⦁ Base Nacional Comum Curricular

⦁ Lei da Hora Atividade

⦁ Parceria com Epagri – Alimentação Escolar

⦁ Colaboração entre FECAM e UNDIME

⦁ Calendário Escolar – Matrícula 

⦁ Entre outras

Relatório de Atividades e Prestação de Contas 2020

ARRANJO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - ADE

Parceria com Instituto Positivo

Parceria com Instituto Ayrton 

Senna

⦁ Gestores Escolares em Movimento

⦁ Jornada de Professores 

⦁ Vamos fazer esta conta juntos?

⦁ Programa Gestão da Alfabetização 

⦁ Programa Se Liga 

⦁ Programa Acelera
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Arranjo de Desenvolvimento da Educação - ADE/GRANFPOLIS:

O ADE é um programa realizado em parceria entre a GRANFPOLIS, por

intermédio do colegiado dos Secretários Municipais de Educação e o Instituto

Positivo.

Com início em julho de 2015, com a metodologia homologada pelo Ministério

da Educação, o ADE já apresenta avanços significativos em seu plano de ação

no incentivo ao trabalho colaborativo nos 22 municípios da Região da Grande

Florianópolis. O Projeto tem como objetivo promover a cultura de cooperação

intermunicipal visando à melhoria da qualidade da educação ofertada no

território atendido pela GRANFPOLIS.

Para a realização do projeto os municípios estão trabalhando em conjunto, em

ações nas quais têm oportunidades na troca de experiências, de discutir e

interferir em problemas e gerar soluções comuns por meio da soma de esforços

e competências. O modelo do ADE foi homologado pelo MEC e consta no

artigo 7º do Plano Nacional da Educação.

A GRANFPOLIS é pioneira na implementação do Arranjo de

Desenvolvimento da educação no Estado de Santa Catarina e vem se

destacando nas seguintes ações:

⦁ Adesão 100% dos municípios da Granfpolis no ADE em 2015

⦁ 96% dos municípios permaneceram, logo após a transição política de 2016

⦁ A iniciativa do ADE Granfpolis foi apresentado para mais de 10 territórios

do país, contribuindo para a criação de outros ADES

⦁ Os representantes do ADE Granfpolis tiveram sua primeira visita ao MEC

em 2016, para apresentar a iniciativa

⦁ Em 2017 o ADE Granfpolis recebeu a visita de representante do MEC NO

TERRITÓRIO
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⦁ Liderança do ADE participa do TV Escola, falando sobre o movimento de

colaboração regional;

⦁ O ADE Granfpolis passa integrar a rede de colaboração intermunicipal, com

outros ades e consórcios nacionais; 
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Projeto Vamos fazer esta conta

juntos

⦁20 relatórios somando 740 indicadores

avaliados, 3 seminários orientativos sobre

construção orçamentária da Secretaria

Municipal de Educação, foram realizados 20

encontros com especialista orçamentário

para conduzir recomendações a cada

município 16 iniciativas geraram expressivo

impacto social nos municípios após

participarem do projeto.

Projeto gestores escolares em

movimento

⦁ Desde 2018, já somam 272 horas de

diálogos e trocas de experiências.

⦁ Média de 367 Participantes por dimensão,

desde o lançamento do projeto.

⦁ 86% satisfação geral.
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Projeto Se liga
⦁ Em 3 anos, 97% das crianças com

distorção, inscritas no projeto, foram

alfabetizadas .

Projeto Acelera Brasil

⦁ Em 3 anos 100% das crianças com

distorção foram evoluíram no nível escolar

(1 ano).

⦁ Em 3 anos 60% das crianças com

distorção tiveram saltos de dois anos.

Projeto Gestão para

Alfabetização ⦁ Em 3 anos o projeto atendeu 6380 crianças

Projetos Se Liga, Acelera e

Gestão para Alfabetização

⦁ Em 3 anos foram somadas 408 horas de

formação para professores e coordenadores

pedagógicos.

Projeto Boas Práticas
⦁ 4 encontros de apresentação de Boas

Práticas das Secretarias Municipais de

Educação.

⦁ 20 encontros de formação emergencial no

período de pandemia.

⦁ Participaram, em média, 300 professores

alfabetizadores de 1º, 2º e 3º anos.

⦁ Média de 93% de satisfação com as

temáticas trabalhadas 

Projeto Jornada de Professores
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Plano de Contigência Escolar:

A assessoria de educação participou dos processos de capacitação e orientação

dos Planos de Contingencia Municipal e Escolar – PlanCon Edu dos

municípios do território da Granfpolis. O PlanCon estipula oito diretrizes de

ações operacionais para o retorno das aulas presenciais, incluindo medidas

sanitárias, pedagógicas, de transporte, de alimentação, de gestão de pessoas e

de informação e comunicação. Ainda descreve metodologias para o

treinamento, capacitação e finanças.  A assessoria integrou o papel de

disseminador do PlanCon Edu agregando a um grupo regional, o qual realizou  

capacitações e orientações aos municípios.  As capacitações aconteceram de

forma virtual, através do canal do youtube da Granfpolis e google meet

(ferramenta online). 

Nas primeiras capacitações com representantes da Secretária Municipal de

Educação participaram em torno de 176 profissionais da educação, entre eles

estavam responsáveis pela saúde, defesa civil, vigilância sanitária,

epidemiológica, alimentação escolar e transporte escolar dos municípios. 

E nas capacitações com os responsáveis da escolas do território (Municipal,

Estadual, Federal e Privada) participaram em torno de 2.500 profissionais,

encerramos o ano com todos os PlanCon Edu Municipais foram homologados

por suas respectivas comissões municipais.
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6.3 - ASSESSORIA PARA ASSUNTOS DE ENGENHARIA E 

ARQUITETURA

A Assessoria atende aos municípios da região por meio da oferta de serviços

técnicos de  Engenharia, Arquitetura, Agrimensura e serviços de Reprografia. 

Entre os serviços prestados destaque para a elaboração de projetos de

pavimentação, drenagem, passeios e sinalização de vias públicas, projetos

arquitetônicos e complementares de prédios públicos (escolas, unidades de

saúde, etc), projetos de praças e outros espaços urbanos, orçamentos e

cronogramas físico-financeiros, levantamentos topográficos, locação de obras

e terrenos. 

A Assessoria de Engenharia e Arquitetura também apoia continuamente às

administrações municipais na tomada de decisões técnicas, se fazendo presente

nos municípios para supervisionar e vistoriar obras e serviços.
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Foram emitidos 132 protocolos de entrega de projetos, 112 projetos entregues

totalizando 36,6 milhões em investimentos em 17 municípios.  Em termos de

assessoria foram fornecidas 75 horas de assessoria presencial ou via vídeo

conferência, sem contabilizar consultas via telefone, e-mail e whatsapp. Em

visitas técnicas e reuniões foram fornecidas 63,5 horas.
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18 de agosto de 2020 - objetivo: apresentação dos programas de

financiamento federais para habitação e regularização fundiária, com a

participação da Assessora em Planejamento Territorial da CNM, Karla

França.

24 de novembro de 2020 - objetivo: orientações para transição entre

gestões municipais e planejamento das atividades das assessorias e do

colegiado para 2021..

24 de agosto de 2020 - Bate-papo Granfpolis: Reurb na Prática! com a

participação da Vanesca Buzelatto, procuradora de Porto Alegre, e da

Karla França, Analista em Planejamento Territorial da CNM.

6.4 - ASSESSORIA PARA ASSUNTOS DE PLANEJAMENTO
URBANO E PLANOS DIRETORES

Assessoria em ações relacionadas ao adequado ordenamento territorial no

âmbito das políticas de desenvolvimento urbano e ambiental em escala

municipal, metropolitana e regional.

Colegiado de Habitação Fundiária e Direito à Cidade da Grande

Florianópolis

O Colegiado de Habitação, Regularização Fundiária e Direito à Cidade é órgão

que congrega representantes dos 22 (vinte e dois) municípios da Associação

dos Municípios da Região da Grande Florianópolis - GRANFPOLIS, sendo

instrumento de ação coletiva intersetorial envolvendo a Assessoria de

Assistência Social e a Assessoria de Planejamento Urbano da GRANFPOLIS,

a fim de auxiliar os Municípios no enfrentamento dos desafios na área da

habitação e regularização fundiária, utilizando como premissa o direito à

cidade. Durante o ano de 2020, foram realizadas duas reuniões virtuais:

      Realização de eventos online:
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Grupo de Trabalho pela População em Situação de Rua da

GRANFPOLIS - GT PopRua

Criado pela Assistente Social Vânia Guareski Souto, a primeira reunião deste

GT aconteceu em 14/07/2020. A Assessoria de Planejamento Urbano da

Granfpolis participa deste GT PopRua.

Parceria Intitucional entre GRANFPOLIS, Unidade Federal de Santa

Catarina e Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina para

Residência em Arquitetura e Urbanismo 

Foram promovidas diversas reuniões de alinhamento e produção de

documentos, a fim de estruturar a parceria institucional entre a UFSC,

CAU/SC e a GRANFPOLIS, visando a implementação de um curso de

especialização em assistência técnica com atuação em assentamentos

informais de povos tradicionais dos municípios da Grande Florianópolis.

Com a cooperação técnica entre as instituições, pretende-se oferecer o curso

de especialização de forma totalmente gratuita, com módulos abertos para

servidores municipais, além da promoção de eventos de discussão ampliados

e em parceria com os Colegiados da Granfpolis e com estudo de casos

práticos nos municípios. A previsão de início do curso será em 2021.

Memorando de Intenções entre GRANFPOLIS e Conselho de

Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina

Em fevereiro de 2020, foi assinado o Memorando de Intenções CAU/SC

001/2020 entre a Granfpolis e o Conselho Estadual de Arquitetura e 
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Consulta sobre as diretrizes viárias previstas no Plano Diretor

Participativo de Águas Mornas.

Orientações sobre o processo de revisão do Plano Diretor Participativo de

Alfredo Wagner;

Assessoria ao Conselho de Desenvolvimento Territorial de Angelina para

revisão do Plano Diretor Participativo, envio de minutas orientativas.

Orientações sobre a aplicação da Lei n. 13.465/2017 que trata da

Regularização Fundiária Urbana - Reurb.

Envio de arquivos do Plano Diretor.

Urbanismo, com o objetivo de permitir o intercâmbio de informações, dados,

mapeamentos, cadastros e documentos de acesso público, referente ao

planejamento urbano e regional dos municípios da Granfpolis; a promoção de

eventos, audiências, seminários, congressos, oficinas, capacitações e reuniões

de trabalho sobre planejamento urbano e regional; bem como o intercâmbio

de manuais, cartilhas, apostilas e demais documentos técnicos de caráter

explicativo e orientativo, destinados especialmente aos municípios e aos

profissionais de arquitetura e urbanismo.

Atendimento aos Municípios:

ÁGUAS MORNAS

ALFREDO WAGNER

ANGELINA

ANITÁPOLIS
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Orientações sobre o processo de revisão do Plano Diretor de Antônio

Carlos.

Orientações sobre a aplicação da Lei n. 13.465/2017 que trata da

Regularização Fundiária Urbana - Reurb.

Envio de arquivos do Plano Diretor.

Orientações sobre TAC firmado com o MPSC sobre elaboração de

Estudo Técnico Socioambiental.

Envio de arquivos do Plano Diretor e impressão de mapas.

Envio de arquivos do Plano Diretor.

Orientações sobre aprovação de loteamentos e localização de áreas

públicas.

Assessoria na implementação da Comissão Urbanística prevista no Plano

Diretor Participativo e na Comissão Provisória do Conselho da Cidade de

Santo Amaro da Imperatriz.

ANTÔNIO CARLOS

BIGUAÇU

CANELINHA

LEOBERTO LEAL

NOVA TRENTO

RANCHO QUEIMADO

SANTO AMARO DA IMPERATRIZ
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Esclarecimentos sobre formulários da consulta pública do Plano Diretor

Participativo de São José e sobre fechamento da cartografia da versão

final.

02 de junho de 2020 - objetivo: retomada das atividades do Colegiado,

atividades da SDS/SC, discussão da política de habitação e de

regularização fundiária frente à pandemia.

10 de junho de 2020 - Reunião da Coordenação do Colegiado, objetivo:

preparar a live sobre a política habitacional e as metas do Colegiado para

2020/2021.

SÃO JOSÉ

Atividades de Representação e Participação em Eventos

      

Região Metropolitana da Grande Florianópolis (RMF) - Comitê de

Desenvolvimento da RMF (CODERF)

Colegiado Estadual de Habitação, Regularização Fundiária e Direito à

Cidade

Participação no Colegiado Estadual de Habitação, Regularização Fundiária e

Direito à Cidade, promovido pela Assessoria Técnica do Eixo 3 – Políticas

Públicas e do Eixo 2– Cidades Inteligentes e Gestão Eficiente da FECAM,

enquanto representante da Granfpolis. Ademais, a Granfpolis atualmente

ocupa a vice-coordenação do Colegiado e atua diretamente na promoção das

atividades do Colegiado. Durante o ano de 2020, foram realizadas as

seguintes reuniões virtuais:
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15 de junho de 2020 - objetivo: promover evento on-line sobre a política

habitacional e discutir a Reurb e o Lar Legal.

17 de julho de 2020 - objetivo: metas 2020/2021, promover evento on-

line sobre a política habitacional e mobilização das associações de

municípios.

10 de agosto de 2020 - objetivo: apresentação do programa pró-moradia,

orientação sobre estrutura mínima nas prefeituras,  debate sobre a carta

aos candidatos e organização da Live sobre habitação.

03 de setembro de 2020 - objetivo: aprovação do regimento interno,

debate sobre a carta aos candidatos, debate sobre o programa Casa Verde

Amarela e organização da Live sobre Reurb.

04 de novembro de 2020 - Reunião da Coordenação do Colegiado,

objetivo: tratar as padronizações em Reurb no Estado.

20 de novembro de 2020 - objetivo: planejamento das ações 2021.

10 de fevereiro de 2020 - Reunião com a Secretaria de Desenvolvimento

Social do Governo do Estado, sobre a política de habitação estadual, os

resultados dos questionários com os municípios e a destinação de

recursos.

06 de julho de 2020 - Live sobre a Política Habitacional, com mediação

da Granfpolis, e participação de Nabil Bonduki, Claudia Poletto e

Rosangela Dias Oliveira da Paz.

29 de setembro de 2020 - Live sobre a Regularização Fundiária, com

mediação da Granfpolis, e participação do TJSC, MPSC, CORI/SC.

Elaboração da Carta aos Candidatos às Prefeituras e Câmaras Municipais

de Santa Catarina;

Participação de Grupo de Trabalho sobre padronização de documentos

acerca da Reurb:

Outras atividades do Colegiado:
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17 de setembro e 15 de outubro de 2020 - Reuniões de levantamento de

demandas das associações de municípios.

23 de outubro de 2020 - Apresentação do caso de Florianópolis para

representantes do Colégio Registral de Santa Catarina - CORI/SC.

26 de novembro de 2020 - objetivo: planejamento das ações de Reurb

2021.

Seminário "Residência em Arquitetura e Urbanismo" Promovido pela

Universidade Federal de Santa Catarina 

Participação e apoio na realização de seminário realizado na UFSC, em 09 e

10 de março de 2020, com o objetivo de discutir a proposta de um programa

de pós-graduação, semelhante à residência médica, para alunos de arquitetura

e urbanismo e possivelmente outras formações, para atuação direta nos

municípios, nas áreas de Habitação e/ou Regularização de Interesse Social.

Ciclo de Debates Fundamentos para as Cidades 2030 do Conselho de

Arquitetura e Urbanismo de SC

No âmbito do acordo de cooperação entre o CAU/SC e a GRANFPOLIS e

pela relevância do tema para o trabalho de ambas as instituições, participação

no Ciclo de Debates Fundamentos para as Cidades 2030. Ressalte-se que

todos os técnicos e gestores municipais foram convidados para participar. O

Ciclo de Debates é continuação de atividade realizada na Sede da Granfpolis

em 2019 (apresentação do diagnóstico dos planos diretores em Santa Catarina

e coleta de contribuições para a elaboração do Manual Orientativo para

Planos Diretores Participativos alinhados aos ODS-ONU). O Ciclo de

Debates está lançando o Manual, cujo conteúdo fortalece a metodologia

utilizada pelo Programa Granfpolis Plano Feito em Casa, 
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aperfeiçoada pelos processos de elaboração feitos ao longo dos anos

posteriormente pela Assessoria de Planejamento Urbano da Granfpolis.

Os encontros do Ciclo de Debates Fundamentos para as Cidades 2030,

Programação: em 24/06/2020, foram apresentadas “As políticas de

planejamento urbano e os ODS”, pelos seguintes palestrantes: a Oficial

Nacional do ONU-Habitat para o Brasil, Rayne Ferretti Moraes, e o arquiteto

e urbanista Carlos Leite, professor e autor dos livros “Cidades Sustentáveis,

Cidades Inteligentes” e “Social Urbanism in Latin America, relacionados à

cidades inclusivas e urbanismo social. Em 08/07/2020, tratou do “Processo de

elaboração de Planos Diretores Participativos”, tema do capítulo 3 do Manual

orientativo Fundamentos para as Cidades 2030, com apresentação do referido

capítulo 3, feita por Valesca Menezes Marques e as palestras da arquiteta e

urbanista Margareth Matiko Uemura (“Velhos desafios, novas agendas para a

elaboração e implementação da Política Urbana”) e da diretora geral do

Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico (IBDU), Betânia Alfonsin (“O

desafio da construção de planos diretores participativos”). Em 22/07/2020, o

Ciclo debateu a “Aplicação dos ODS na prática do planejamento urbano”,

tema abordado nos capítulos 5 e 6 do manual orientativo, com os seguintes

palestrantes: geógrafo Emannuel Costa, do Instituto Courb, que apresentou os

capítulos 5 e 6; arquiteto e urbanista Cid Blanco, representante do

Observatório Metropolitano ODS (METRODS), com a palestra “Perfil do

ODS 11 na Região Metropolitana de Belo Horizonte – a experiência do

METRODS”; arquiteta e urbanista Lívia de Oliveira Monteiro, da Prefeitura

de Belo Horizonte, com a palestra “ODS, Plano Diretor e Pandemia: em

linha”; e os analistas de projetos da ONU Habitat Brasil Daphne Besen,

Jônatas de Paula e Paula Zacarias com a “Prosperidade urbana sustentável e

inclusiva em Alagoas: atuação do ONU-Habitat”.
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O último Encontro do Ciclo de Debates Fundamentos para as Cidades 2030,

realizado no dia 5 de agosto, sob o tema “Os desafios na realização das

políticas urbanas pelas Prefeituras e a Agenda 2030”, contou com os

seguintes palestrantes e assuntos: Márcia Lucena, prefeita de Conde/PB, que

falou sobre a importância do planejamento urbano participativo e inclusivo no

município. A arquiteta e urbanista Bianca Ana Coelho, assessora de

Planejamento Urbano da GRANFPOLIS, que falou sobre a experiência da

elaboração e revisão de planos diretores participativos nos municípios da

Região da Grande Florianópolis, em especial sobre os planos diretores

participativos de São José e Santo Amaro da Imperatriz, à luz do

planejamento participativo e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

da ONU para 2030. O arquiteto e urbanista Cláudio Acioly, que falou sobre as

dificuldades e possibilidades de aplicação da Agenda 2030. Cláudio Acioly

atuou como expert em Habitação e gerente sênior do ONU-Habitat, o

Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos, dirigindo os

trabalhos de Política de Habitação e Urbanização e Regularização de

Assentamentos Informais (Favelas). 

Ciclo de Debates Cidade: Patrimônio de Todos do Conselho de

Arquitetura e Urbanismo de SC

O Ciclo de Debates Cidade: Patrimônio de Todos, promovido pelo CAU/SC e

divulgado para todos os técnicos e gestores das prefeituras da Granfpolis,

buscou mobilizar e sensibilizar o poder público, a comunidade e os

profissionais da arquitetura e urbanismo para a conservação da memória

arquitetônica e paisagística do Estado. Quatro encontros que trataram de: O

futuro do Patrimônio e o papel do Patrimônio no futuro da Cidade,

19/08/2020; Os diferentes agentes do Patrimônio e seu papel na Preservação,

26/08/2020; Sítios Históricos, Planejamento e Gestão Urbana, 02/09/2020;

Patrimônio Edificado: Ensino, Pesquisas e Práticas Acadêmicas em
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Seminário da CNM Qualifica Sobre Capacitação em Regularização

Fundiária Urbana

Realizado nos dias 20 e 21 de outubro de 2020, ministrado pela Dra. em

Geografia pela UnB, Karla Christina Batista de França, funcionária da CNM

responsável pela Área Técnica de Planejamento Territorial e Habitação.

Conteúdo: Lei Federal n° 13.465/2017; Decreto Federal n° 9.310/2018;

Modalidades de REURB: S e E; Quem pode requerer a REURB;

Responsabilidade quanto à infraestrutura; Competências municipais; Áreas

informais e Cadastros Urbanos: mapeamentos; O Projeto de Regularização

Fundiária; o Saneamento do Processo Administrativo; Certidão de

Regularização Fundiária (CRF); a Fase Cartorial do Processo; a Legitimação

Fundiária; Loteamento de Acesso Controlado; Condomínio de Lotes;

Loteamentos Irregulares; Arrecadação de Imóveis; Programa Pró-Moradia.
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Santa Catarina, 09/09/2020.
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UFSC - ComunitÁREAS

A convite do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFSC,

participação na reunião de apresentação do projeto de plataforma

georreferenciada e colaborativa das comunidades em situação de

vulnerabilidade na área conurbada de Florianópolis (Palhoça, Biguaçu, São

José e Florianópolis) – o ComunitÁreas, em 09/12/2020, site:

https://www.comunitareas.com/.
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6.5 - ASSESSORIA PARA ASSUNTOS DE SAÚDE

As atividades desenvolvidas pela Assessoria da Saúde no decorrer do ano de

2020 objetivaram essencialmente ao conhecimento e organização do

atendimento e proteção do cidadão ao COVID - 19 e combate coletivo a

Pandemia que afetou os municípios em 2020;

Visitas técnicas realizadas em janeiro, fevereiro e março nos municípios de

Canelinha, Major Gercino, Alfredo Wagner, Rancho Queimado, Angelina e

Biguaçu;

Reunião presencial da CIR - Comissão Intergestores Regional de Saúde

realizada na Associação dos Municípios da Granfpolis em fevereiro;

ATIVIDADES REALIZADAS EM 2020

Grupo CIR – Comissão Intergestores Regional de Saúde – Apoio técnico aos

Secretários de Saúde dos 22 municípios da Granfpolis, organização de pautas,

elaboração de documentos e garantia de acesso as reuniões ordinárias e

extraordinárias através de sala virtual;

Treinamento com Ministério da Saúde e Secretaria de Estado da Saúde sobre

o Sistema DGMP – DigiSUS - Gestor -  Modulo Planejamento;

Grupo Saúde Fecam Assessores – Recebimento e envio de Informações,

discussões sobre legislação Federal e Estadual especialmente sobre a

Pandemia do Coronavírus e restrições da circulação da população na região;

Grupo da RUE – Grupo Condutor da Rede de Urgência e Emergência da

Granfpolis - apoio técnico aos médicos dos municípios e da regulação sobre 
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o fluxo das transferências de pacientes, aprovados pela CIR E CIB

especialmente com COVID-19, elaboração de documentos e participação nas

reuniões virtuais, Ordinária e Extraordinária do grupo;

Grupo do Sisreg – Assessorar os técnicos que trabalham com o sistema de

regulação dos municípios da Granfpolis sobre os processos de exames,

consultas, procedimentos cirúrgicos que são autorizados através do

SISREG/MS e também a reinserção dos que foram cancelados por causa dos

decretos restritivos e que deverão ser reagendados;

Grupo do Conasems – Conselho Nacional das Secretarias Municipais de

Saúde - Receber treinamento e troca de informações sobre portarias, leis,

notas técnicas publicadas pelo Ministério da Saúde sobre aplicação dos

recursos liberados pelo MS para o combate a COVID – 19, para repasse

posteriormente aos municípios, envio das deliberações aprovadas pela CIR;

Grupo Vigilâncias Granfpolis – Assessorar, receber e transmitir orientação as

Vigilâncias Sanitária e Epidemiológica dos municípios da Granfpolis.

Organizar reuniões e participação dos técnicos dos municípios as reuniões

organizada pela Superintendência de Vigilância em Saúde da Secretaria de

Estado da Saúde de SC;

Orientações diárias aos técnicos dos municípios da Granfpolis dos setores da

saúde, Controle Interno, Procuradoria, Secretários de Saúde e principalmente

aos Contadores e Tesoureiros dos Fundos Municipais de Saúde;

Regulação Grande Fpolis – Orientar e receber orientação sobre exames de

alto custo agendado pela secretaria de saúde de Fpolis através da CELK e da

CER – Central Estadual de Regulação;
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Participação nas reuniões Ordinárias e Extraordinárias da CIB - Comissão

Intergestores Bipartite – CIB/SC e previas do COSEMS – Conselho de

Secretarias Municipais de Saúde de SC;

Recebimento e envio de e-mail, atendimento diário por Whatsapp e telefone

aos técnicos e gestores das secretarias de saúde e demais setores das

prefeituras quando solicitado.
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6.6 - ASSESSORIA PARA ASSUNTOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

A Assessoria em Assistência Social tem por objetivo assessorar os municípios

da GRANFPOLIS nas áreas de Assistência Social, Habitação e Direitos

Humanos, atuando sempre alinhada aos objetivos institucionais da Granfpolis

e de forma intersetorial.

Neste relatório apresentamos as principais ações realizadas, aquelas que são

possíveis de serem mensuradas, porém informamos que grande parte do nosso

trabalho (GRANFPOLIS), se dá com base na referência institucional, no

fortalecimento do municipalismo, da participação, do protagonismo dos

municípios, resultados estes que nem sempre são possíveis de aferir ou

percebidos em curto prazo, mas que com certeza é o nosso grande objetivo e

fazem a diferença.

O ano de 2020, com a pandemia da COVID-19 tivemos a ampliação dos

desafios, a intensificação e o agravamento da questão social impactando em

todos os aspectos da vida social, econômica e política. A Assistência Social

foi inserida como atividade essencial, tanto quanto a saúde, e teve que

garantir a oferta de atendimento nos serviços, benefícios durante toda a

pandemia, o que ocasionou a necessidade de respostas rápidas, emergenciais e

de apoio efetivo aos municípios para a reorganização dos serviços com

segurança e proteção a todos.

ATIVIDADES REALIZADAS EM 2020

Reuniões de Colegiado, Grupos de Trabalho e Comitês
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Em 2020 realizamos 11 reuniões do Colegiado de Assistência Social, as quais

foram fundamentais para o desenvolvimento da região e contou com a

importante presença dos municípios:

Relatório de Atividades e Prestação de Contas 2020

O Colegiado de Habitação, Regularização Fundiária e Direito a Cidade, ação

em parceria com o Setor de Planejamento Urbano, teve em 2020 duas

reuniões e uma roda de conversa, além das assessorias participarem

ativamente como membro do Colegiado Estadual de Habitação,

Regularização Fundiária e Direito a Cidade, criado aos moldes do nosso

colegiado.
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GT Pop Rua - População de rua 

GT Retomada do SCFV

GT Núcleo de Educação Permanente/NUEP SUAS/GRANFPOLIS

GT Família Acolhedora

GT Medida Socioeducativa – Parceria SDS

Entre as estratégias coletivas adotamos a criação de grupos institucionais de

Whatsapp para debate, troca de informações e experiências, agendamentos

das reuniões, entre outros. Atualmente temos 5 grupos de trabalho os quais

listamos abaixo:

Grupos de trabalho da Assessoria de Assistência Social da

GRANFPOLIS:
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COAS FECAM

COAS ASSESSORES / FECAM

Comitê SUAS COVID 19: Em defesa da vida coordenado pela frente

parlamentar de Assistência Social 

Colegiado Estadual de Habitação, Regularização Fundiária e Direito a

Cidade 

GTI Conselho Tutelar - Coordenado pelo Ministério Público

GT Acolhimento – Coordenado pela FECAM

Colegiado da Defesa Civil

Comitê Consultivo ICOM

Participamos ativamente de Grupos de Trabalho e Comitês estaduais como

membro representativo da GRANFPOLIS e em alguns representando também

as demais Associações de Municípios.

Grupos de Trabalho e Comitês que a Assessoria de Assistência Social
GRANFPOLIS tem assento:
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GT Vigilância Socioassintencial 

GRANFPOLIS Institucional 

Casa Abrigo Mulheres - GRANFPOLIS

G3 PLANCON EDU

PLANCON AS – Coordenado pela Defesa Civil do Estado 

GT Riscos e Desastres - Coordenado pela Defesa Civil do Estado

SUAS

CMDCAs

Comissão Apadrinhamento MP Capital

Assistentes Sociais

FEPAS

Outras participações em grupos estaduais e regionais:

Grupos estaduais e regionais em que a Assessoria de Assistência Social

acompanha
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Eventos realizados (capacitações, oficinas, rodas de conversa) pela

Assessoria de Assistência Social – estratégias coletivas

Foram realizados 17 eventos, muitos deles direcionados as ações de

enfrentamento da pandemia:

73



Relatório de Atividades e Prestação de Contas 2020

⦁ Grupo de Trabalho Interinstitucional

do Conselho Tutelar Coordenado pelo

Ministério Público

Capacitação Inicial

Unificada para o Conselho

Tutelar – parte presencial

EVENTO DATA PARCERIAS

10 e 11/03

Capacitação implantação

do Serviço de Familia

Acolhedora para Tijucas e

Garopaba

11/02

Capacitação aos candidatos

ao Conselho Tutelar de

Angelina e Paulo Lopes
15/02

Capacitação CMAS de

Palhoça
17/02

Participação e palestra no

evento de Lançamento

do Serviço de Família

Acolhedora de Garopaba

20/02

Participação e palestra no

evento de Lançamento do

Serviço de Família

Acolhedora de Tijucas

26/02
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Reunião com GIGOV Caixa

Econômica sobre Auxílio

Emergencial

02/06

Oficina Plano de Ação

Ações Emergenciais no

SUAS
11/06

Oficina Plano de

Contingência do SUAS 08/06

Roda de Conversa sobre

Escuta Especializada –

Lei N. 13.431/2017

29/06

Capacitação aos CRAS de
Antonio Carlos, São
Bonifácio e Aguas Mornas e
São Pedro de Alcântara
(esses dois últimos em
processo de implantação)

04/08

Bate Papo: Reurb 

na Prática
24/08

⦁ Grupo de Trabalho Estadual de Escuta

Especializada

Parceria com setor de Planejamento

Urbano da Granfpolis

Capacitação aos Comitês
Municipais sobre o Plano
de Contingência para

retorno das Aulas –

PLANCON EDU

08 e 09/10

Parceria com Assessoria de Educação

da GRANFPOLIS

SEDE/SC

Grupo de Trabalho Intersetorial da

Grande Florianópolis
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Capacitação as Comissões

Municipais sobre o Plano de

Contingência para retorno

das Aulas – PLANCON

EDU

14, 16 e 20/10

Palestra estudantes de

Serviço Social UFSC sobre

experiência da

GRANFPOLIS na

assessoria e elaboração dos

Planos de Contingência

do SUAS

20/10

Ciclos de Conversa do

Conselho Estadual de

Assistência Social

12/11

Roda de Conversa sobre
Implantação do Serviço
Família Acolhedora 19/11

CEAS/SC e AMFRI/SC

Grupo de Trabalho Interinstitucional

de Acolhimento de Crianças e

Adolescentes coordenado pela

FECAM

Parceria com Assessoria de Educação

da GRANFPOLIS

SEDE/SC

Grupo de Trabalho Intersetorial da

Grande Florianópolis

Departamento de Serviço Social da

UFSC

Reuniões/atendimento aos municípios da Granfpolis

Foram realizadas 96 reuniões de assessoramento agendadas de forma

presencial, via plataforma ZOOM, meet, vídeo-chamada ou áudio pelo

Whatsapp, conforme solicitação e demanda dos municípios.

Consultoria técnica

A consultoria é um dos serviços da assessoria, que exige análize e estudo da

situação de cada município e rápida resposta, muitas delas são realizadas por 
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e-mail Whatsapp, ligações, entre outras formas (nem sempre conseguimos

registrar todas as demandas particulares).     

Minuta de Plano de Contingência para os municípios da Granfpolis –

posteriormente adaptado como referência aos municípios do estado de

Santa Catarina;

Minuta de Diagnóstico Socioterritorial para Antônio Carlos;

Minuta de Relatório Social para solicitação de Assistência Humanitária –

ciclone bomba, mas referencia para outros desastres também;

Parecer referente Ação Civil Pública de Rancho Queimado – implantação

de CREAS / PAEFI;

Parecer referente Ação Civil Pública de Rancho Queimado – implantação

de Abrigo Institucional para criança e adolescente;

Minuta de Lei de Benefícios Eventuais para Aguas Mornas;

Minuta de lei implantação Serviço de Família Acolhedora Tijucas;

Pareceres sobre Termos de Ajustes de Conduta com os municípios para

instalação de abrigos, casas lares e Centros de referência Especializados

de Assistência Social – CREAS onde as demandas e o alto custo não

justificam a instalação;

Orientações e documentos sobre a Lei. N. 13.019/2014;

Minutas de leis que regulamentam o SUAS, CRAS, CREAS, cria cargos,

para o Conselho Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de

Assistência Social e os Benefícios Eventuais;

Minutas de resoluções para o reordenamento da rede socioassistencial,

regulamentação das comissões, processo de inscrição no CMAS e

CMDCA, entre outros;

Produção de Materiais:

Foram produzidos muitos materiais técnicos para subsidiar os municípios nos

processos de tomada de decisão, apontamos alguns:
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Minutas de regimento interno para os conselhos setoriais, de direitos e

Conselho Tutelar;

Minutas sobre Conselho de Habitação – lei que regulamenta, regimento

interno, relatório anual de gestão;
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6.7 - ASSESSORIA PARA ASSUNTOS DE PROJETOS ESPECIAIS
E CAPACITAÇÃO DE RECURCOS

A Assessoria de Projetos Especiais presta suporte técnico aos municípios

associados no tocante à Captação de Recursos e na gestão dos convênios e

contratos de repasse com órgãos federais e estaduais. Os atendimentos são

feitos por meio de assessorias, consultorias e capacitações. 

Em 2020 a Assessoria de Projetos Especiais e Captação de Recursos prestou

9756 atendimentos aos 22 municípios associados à GRANFPOLIS através

de assessorias, consultorias e capacitações nas áreas de Captação de Recursos,

Políticas Culturais e Gestão da Qualidade. (O detalhamento dos atendimentos

por município está disponível na Assessoria de Projetos Especiais e Captação

de Recursos da Granfpolis).
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No primeiro trimestre a Assessoria de Projetos Especiais e Captação de

Recursos intensificou a assessoria para a implementação do Modelo de

Excelência em Gestão das Transferências Voluntárias da União - MEG-Tr nos

quatro municípios da região com prazo de implantação até 30/03/2020, a

saber: Biguaçu, Florianópolis, Palhoça e São José. A metodologia para a

aplicação do MEG demanda reuniões de trabalho de um comitê local

composto por integrante de vários órgãos municipais, por isso, devido à

Pandemia de COVID-19, atuamos junto ao Ministério da Economia a fim de

prorrogar a data, o que foi atendido por meio da Instrução Normativa nº 33,

de 23 de abril de 2020 com um novo prazo: 30/09/2021.

Relatório de Atividades e Prestação de Contas 2020

A maior demanda (60%) foi na área de Captação de recursos, especialmente

no suporte técnico para operacionalização da Plataforma + Brasil do Governo

Federal e nas consultas relativas às normas e procedimentos de execução e

prestação de contas de instrumentos celebrados entre os municípios e á União.
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Relatório de Atividades e Prestação de Contas 2020

O início da execução das emendas especiais da União - modalidade criada

pela Emenda Constitucional nº 105, de 12 de dezembro de 2019 - foi um tema

destaque nas consultas realizadas pelos municípios, por ser uma transferência

nova, direta, sem mandatária e operacionalizada no novo módulo específico

da Plataforma + Brasil.
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Relatório de Atividades e Prestação de Contas 2020

         

O terceiro destaque de atendimentos realizados em 2020 foi à

operacionalização da Lei Federal nº 14.017/2020 (Aldir Blanc de Emergência

Cultural). Por ser um processo novo em todos os municípios, existiram muitas

dúvidas na execução das vinte etapas. Sem dúvida, foi um dos maiores

desafios das administrações municipais, pois o êxito dependeu da atuação de

diversos setores das prefeituras de modo coordenado.

Os dois colegiados regionais de responsabilidade desta assessoria (Políticas

Culturais - CPOC | Gestores Municipais de Convênios - GMCs) mantiveram

suas atividades por meio de reuniões remotas, sempre com temáticas de

instrução frente às demandas do momento que versaram sobre: Lei Aldir

Blanc, Emendas Especiais Federais e Estaduais, normas de transferências de

recursos, MEG-Tr entre outros. A assessoria atendeu a convites de

associações parceiras e da Federação Catarinense de Municípios - FECAM

para auxiliar em esclarecimentos aos municípios.
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7  -  PRESTAÇÃO DE CONTAS
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