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2016 exige cautela das administrações municipais 

Sem perspectivas de recuperação da economia e por ser um ano 

eleitoral, haverá reflexos na receita pública 

Atualmente existem dois grandes problemas na administração 

pública em termos contábeis (limite e percentuais). A receita em 

relação à despesa que não cresce na mesma proporção e, por 

consequência, a questão com gasto de pessoal que está ultra-

passando todos os limites da Lei de Responsabilidade Social. 

O alerta está sendo feito pelo contador da GRANFPOLIS, Gilber-

to Brasil, que tem estado atento às questões nacionais para ori-

entar os municípios da região.    

“O próximo ano, por não termos perspectivas de recuperação da 

economia e por seu um ano eleitoral, a redução de crescimento 

no país terá reflexos na receita pública, principalmente nas transferências de recursos da União e dos Estados, funda-

mentais para a sobrevivência dos municípios”, destacou. 

Os percentuais de repasses previstos em Lei, como para a saúde e educação, estão sendo feitos pelas administrações 

municipais, segundo Gilberto Brasil. “As administrações municipais tem que atentar para o déficit e gastos com pessoal”, 

enalteceu. 

Em encontro de contadores e controladores internos realizado no final do ano passado, coordenado por Gilberto Brasil, o 

assunto foi amplamente debatido e a prefeitos e técnicos, têm sido dado o mesmo conselho: Cautela. 

“Que os administradores mantenham no exercício de 2016 as mesmas medidas de redução de custos, editadas no final 

de 2015. Será um ano eleitoral, problemático e, tentar segurar despesas da metade do ano pra frente não dará mais tem-

po”, alertou Gilberto. 

Quanto à flexibilização dos órgãos de controle, Gilberto diz que até é possível. No entanto, “as certidões do Tribunal de 

Contas não são mais manuais, passaram a ser automáticas. Se for descumprido um limite, a administração municipal 

ficará sem o documento necessário para convênios, operações de crédito e outros procedimentos administrativos”. 

Municípios da GRANFPOLIS definem calendário   

Dos 22 municípios da região da Grande Florianópolis, 12 estabeleceram o 

início do ano letivo de 2016 na mesma data que a rede estadual de ensino, 

ou seja, dia 22 de fevereiro. 

Confira o levantamento do calendário escolar de cada município da região 

feito pela Assessoria em Educação da GRANFPOLIS: 

MUNICÍPIOS DATA INÍCIO MUNICÍPIOS DATA INÍCIO MUNICÍPIOS DATA INÍCIO MUNICÍPIOS DATA INÍCIO 

Águas Mornas 22.02 Canelinha 22.02 Nova Trento 04.02 São João Batista 22.02 

Alfredo Wagner 22.02 Florianópolis 15.02 Palhoça 10.02 São José 15.02 

Angelina 22.02 Garopaba 15.02 Paulo Lopes 22.02 São Pedro Alcântara 11.02 

Anitápolis 22.02 Gov. Celso Ramos 11.02 Rancho Queimado 22.02 Tijucas 22.02 

Antônio Carlos 22.02 Leoberto Leal 22.02 Sto Amaro Imperatriz 22.02   

Biguaçu 15.02 Major Gercino 15.02 São Bonifácio 22.02   
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Olá. Você está recebendo a 4ª edição do Informativo da Associação dos Municípios da Grande Florianópolis. 

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

Textos: Maria Helena         Diagramação: Edson de Freitas 

A atuação da GRANFPOLIS 

O Processo de Reelaboração do Plano Diretor Participativo de São José/SC iniciado em outubro de 2014 é fruto de um 
convênio técnico firmado entre a Associação dos Municípios da Região da Grande Florianópolis e a Prefeitura de São 
José, cujo desenvolvimento está a cargo da Assessoria de Planejamento Urbano da GRANFPOLIS, que contratou equipe 
profissional multidisciplinar especialmente para este trabalho.  

O Processo de Reelaboração do Plano Diretor Participativo de São José/SC compõe-se de 5 (cinco) etapas, sob a res-
ponsabilidade do Poder Executivo Municipal, antes de protocolar o respectivo Projeto de Lei Complementar na Câmara 
de Vereadores, para a devida tramitação.  

As etapas do processo são: Preparação do Processo; Leitura da realidade municipal;  Definição dos Eixos Estratégicos e 
Formulação das Propostas; Consulta Pública, Conferência Final e Consolidação do Projeto de Lei Complementar do 
PDP/SJ. 

Composição do Colegiado de Delegados 

  

 

 

 

 

 

 

Objetivos do Plano Diretor Participativo de São José  

 

Reelaboração do Plano Diretor Participativo de São José/SC 
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Consulta Pública, Conferência Final e Consolidação do Projeto de Lei Complementar do PDP/SJ. 

Esta é a última etapa e que se inicia neste mês e consiste em:  

√ receber as contribuições à Versão Preliminar do PDP/SJ, vindas da Consulta Pública;  

√ sistematizar e analisar as proposições recebidas, de acordo com as regras aprovadas no 3º Evento Municipal/
Audiência Pública do PDP/SJ;  

√ realizar o 4º Evento Municipal/Conferência Final do PDP/SJ, com os seguintes objetivos: apresentar as proposições 
recebidas; apresentar as respectivas considerações técnicas; e, deliberar sobre as mesmas, aprovando a versão final do 
PDP/SJ, no âmbito do Poder Executivo Municipal. 

Encerrada a Conferência Final, a equi-
pe técnica da Granfpolis consolidará o 
texto da versão final do anteprojeto de 
Lei Complementar do Plano Diretor 
Participativo, de acordo com as delibe-
rações havidas na referida Conferência 
e fará a entrega ao Executivo Munici-
pal, para consequente encaminhamen-
to, já como Projeto de Lei Complemen-
tar, à Câmara de Vereadores. Com a 
entrega do PDP/SJ à Prefeita Adeliana 
Dal Pont, encerra-se a participação da 
equipe técnica da GRANFPOLIS no 
Processo. 

Além da Arquiteta e Urbanista Valesca 
Menezes Marques, funcionária da 
GRANFPOLIS, foram contratados a 
Arquiteta e Urbanista Bianca Coelho, o 
Arquiteto e Urbanista Edson Cattoni, o 
Geógrafo Vinicius Constante, os Advo-
gados Marcelo Leão e Robson Dagra-
va, assim como, os estagiários acadê-
micos de Arquitetura e Urbanismo Gui-
lherme Josef Lamarque e Jéssica Car-
doso dos Santos e o estagiário acadê-
mico de Geografia Márcio de França 
Santos. Além desses, participaram do 
processo os Demógrafos Paulo Cam-
panario e Cecilia Polidoro Mameri, 
através do estudo de Projeção da po-
pulação residente do Município de São 
José/SC 2010 a 2050 (urbana e rural, 
domicílios e setores censitários); a Ar-
quiteta e Urbanista Bruna Kronenber-

ger, mestranda da UFSC, no estudo da 
sintaxe espacial de São José e da área 
conurbada com Florianópolis, auxilian-
do na revelação da estreita relação 
existente entre as causas e os efeitos 
do espaço construído para a vivência 
dos lugares; os professores do Depar-
tamento de GeoCiências da UFSC Joel 
Pellerin, Juan Flores, Gerly Mattos 
Sánchez, Janete Josina de Abreu, 
Éverton da Silva e demais professores 
da UFSC envolvidos na elaboração 
das Cartas Geotécnicas de Aptidão à 
Urbanização de São José. 

Página do Plano Diretor Participativo 
de São José: <http://goo.gl/j5PzW9> 
Página no Facebook <https://
www.facebook.com/planodiretorsj> 
Link para a Versão Preliminar do 
PDPSJ: <http://goo.gl/O3lZYb> 
Link para a Consulta Pública on-line do 
PDPSJ: <http://goo.gl/M8MdXB. Desta 
maneira, é possível acompanhar o an-
damento dos trabalhos e pesquisar os 
produtos do Plano. Para tirar dúvidas e 
enviar sugestões, está disponível o 
seguinte endereço eletrônico: 
<contato.pdpsj@gmail.com>. 

mailto:comunica%C3%A7%C3%A3o@granfpolis.org.br


       4                                                                                                                comunicacao@granfpolis.org.br    (48) 3224.3668     

 

ANIVERSARIANTES DO MÊS 

08/01 — Naudir Antônio Schmitz — Prefeito de Alfredo Wagner 
11/01 — Tatiane Dutra Alves da Cunha — Prefeita de Leoberto Leal 
20/01 — Terezinha Niehues — Assessora em Saúde Pública da Granfpolis 
20/01 — Marco Antônio Medeiros Júnior — Prefeito de Anitápolis 
21/01 — Gilberto Brasil — Assessor Contábil e Financeiro da Granfpolis 
25/01 — Antônio Paulo Remor — Prefeito de Antônio Carlos 
27/01 — Pedro Francisco Garcia — Prefeito de Águas Mornas 

QUEM É QUEM 

Gilberto Brasil – Assessor Contábil e Financeiro da GRANFPOLIS 

Gilberto começou na Associação dos Municípios da Região da Grande Florianópolis em 

1989, com 17 anos, na função de auxiliar administrativo. Foi ele quem utilizou o primeiro 

computador adquirido pela Associação de Municípios. 

Estimulado pelo assessor contábil na época, o consultor Ademir Deschamps, após participar 

do processo de implantação da contabilidade informatizada nos Municípios da região, Gilber-

to cursou Ciências Contábeis na UFSC. 

“O nosso trabalho na assessoria contábil consiste em orientar os Municípios a conduzir a 

administração pública, sobretudo na área contábil e financeira, dentro dos princípios da mo-

ralidade e legalidade. Temos a obrigação de buscar alternativas para facilitar a vida dos Ges-

tores e servidores no seu dia a dia”, enfatiza. 

MUNICÍPIO EM DESTAQUE 

A Prefeitura de Águas Mornas já está em novo prédio.  A nova sede foi inaugurada no dia 29 de dezembro, durante a 

programação de aniversário do município, com a presença de diversas autoridades. 

Para o prefeito Pedro Francisco Gracia, a obra contribuirá para a melhoria na prestação de serviços públicos à popula-

ção.  

Construído no estilo enxaimel, o prédio na Praça José Adão 

Lehmkuhl, no Centro de Águas Mornas, possui 721,60 metros 

quadrados, valoriza a cultura da região e promove o turismo.    

Os visitantes também podem apreciar na Praça o Mai-

baum que destaca as famílias de imigrantes.  

Maibaum literalmente quer dizer “árvore de maio”. O costume 

de levantar um mastro e nele pendurar brasões era comum no 

Oeste da Alemanha nos idos do século 15.  

Terezinha Niehues – Assessora em Saúde Pública da GRANFPOLIS 

Terezinha é Administradora Pública com especialização em Auditoria, Controle, Avaliação e 

Monitoramento dos serviços do SUS, e está na Associação dos Municípios da Grande Flori-

anópolis desde 2006. 

Seu trabalho é o de assessorar Prefeituras e Câmaras Municipais na área de Administração 

e Legislação, focada principalmente na Saúde.  

O apoio técnico da Associação aos municípios garante a continuidade das ações implanta-

das e a capacitação principalmente dos profissionais dos Cargos de Confiança. Para Terezi-

nha, “com a continuidade dos projetos garantimos melhor atendimento à população, melho-

ramos os indicadores de saúde dos municípios e evitamos desperdício do dinheiro publico”.  
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