
  

 

 

 

Curitibanos, SC,17 de Setembro de 2017. 

 
 
Ao:  
Conselho Político da Fecam 
Federação Catarinense dos Municípios 
 
Ref.: Monitoramento permanente dostemas inerentesagestão das políticas deSaúdeeAssistênciaSocial 
em aspectosdeinteresseaosmunicípioscatarinenses. 
 
 
 
 
 
Senhoras e SenhoresdoConselho Político daFecam 
 
Ao cumprimentá-loscordialmente, aAssociação dosMunicípios daRegião do Contestado, Amurc, 
propõe àdireçãopolíticadaFecam,asseguintesproposições:  
 
1.Criação de GRUPO DETRABALHO e 
monitoramentopermanentedaspolíticaseintercorrênciasrelativasàgestão daSaúdee da 
AssistênciaSocialno ambienteadministrativo estadual enacional, 
destacadamente,ostemasorçamentários, repassederecursos,atrasoem pagamentosecenários 
daadministraçãorelativa a estasduasáreasessenciaisdagestão pública municipal.  
 
2. Manutenção deMECANISMOS DE MONITORAMENTO permanentesdemonitoramento 
ealerta sobreas políticas públicas na áreadasaúde edemaissetores,com ofitodeinstruiradireção 
daFecam, asassociaçõesdemunicípios,prefeitos, gestorese técnicos à tomadadedecisõese 
articulaçãodeinteresse dosmunicípios, especialmentenocontroledeimpactosfinanceiros.  
 
3. Estruturar, em caráterpermanenteAÇÕESEMEDIDASDEDEFESADOSMUNICÍPIOS 
frenteàspolíticas públicassetoriais, destacadamenteasaúde e assistência social. 
 
Asjustificativas: 
 
a) Hágrave- e anunciada - crisefinanceirainstaladanaadministração dosistemadesaúde. A realidade para  
o setor  de  Assistência  Social  percorre  caminho similar  e igualmente preocupante. Atrasosem 
repasses de recursos constitucionais, atrasos emconvênios e repasses financeiros,acúmulo 
deobrigaçõesnão pagas, ameaça deparalisaçõesdeinstituiçõeshospitalares,não fornecimento deserviços 
demédiae altacomplexidadedecompetênciado enteestadualcom conexão eimpacto naadministração 
daatenção básicaderesponsabilidadedosmunicípios. O teto de limitação de gastos federais, a 
diminuiçãodo repassede recursosde convênioe o descumprimento de competências originárias deoutros 



  

 

entes nestas áreas, oferece ameaças imediatas graves aos municípios, onde se refletemas demandas e as 
obrigaçõese  alcance  à  vida  da  população.  
 
b) Háseverosclamores sociais e sofrimentos  documentados de  pacientes. Correm 
alertasemanadosdasociedadecatarinensesobre sofrimento 
decidadãos,atrasodeprocedimentos,paralização deáreas essenciais e 
evidentesobrecargadossistemamunicipaisdesaúdeem facedaletargiadaUnião edoEstado.Esteambiente 
porsisó exigequea equipeoperacional daFecam exerçasuasatribuiçõesde articularo interessedos 
municípios.  
 
c) É recorrenteo atrasoem repasses,oscomunicadosde problemas,adiminuição 
dasprevisõesorçamentárias e a  ameaça  real às  políticas  de atendimento a  categorias  
vulneráveis.Asnotíciassobredisposição derecursosfinanceirosfederaisparaaáreadaAssistenciaSocialno 
orçamento federal do ano de2018são prenúncio decaoseevidente irresponsabilidade  das autoridades  
que  por  si, demonstra  queéhoradeagir e lutar.  
 
d) É necessário o monitoramento permanenteeinformação atualizada e continuada 
sobreinfluxosedesdobramentosnaspolíticaspúblicas,paraorientarmunicípiosemsuastomadasdedecisãoe 
promoveraadequadareação políticaque tangeafederaçãomunicipalista em suatarefaderepresentação dos 
entes municipais.  O orçamento dos  municípios  não suportará tanta  responsabilidade adicional e é 
tempo de  delimitar  competências  e obrigações  em proteção aos  municípios catarinenses  e a  sua  
população.Lutemos  juntos! 
 
e) Éindispensávelpromoverdiagnósticoe análisesobre os efeitosquea continuada elevação de  demandas  
e  consequente aumento derecursosfinanceirosdosmunicípiosnaáreadasaúdeeassistênciaimpacta 
sobreosorçamentosameaçando frontalmenteo equilíbrio decontaseacapacidade de administração 
financeira emoutrasáreas municipais, especialmente,os investimentosestruturais. 
 
f) Se faz altamenterecomendávelaanálisepermanentedosimpactosfinanceirosnosmunicípiossobreocusto 
dajudicialização dasaúdeeassistênciaeasocialização destasinformaçõesparaassegurar 
afirmedefesadosmunicípiosem eventosquetratam a matériaqueé ameaça real 
aosorçamentospúblicosmunicipais. Há inclusive,  suplantação de  competências  originárias  de  cada  
ente  que causam  injustiças na consecução de  despesas  asseguradas  em decisão  judicial que, apesar  
de  justas para  com a proteção aos  cidadãos, devem ser  assumidas  por  cada ente  em sua  
competência  constitucional. Basta  de  imputar  municípios  para resolver  responsabilidade  de  
terceiros! 
 
g) É vital e urgente recomporparceriaseestratégiasde ação políticada  Fecam,  Associações  e  
Municípios  em parceriacomoutrossetores: destacadamenteoCOSEMS,órgãosdepactuação,consórcios 
da áreadeserviçose  participar  das  negociações  e  postulações  frente  aos  demais  entes  que  compõe  
a  responsabilidade  constitucional pelas  políticas em análise. Advogamosque 
osdetentoresdaresponsabilidadeorçamentário (os prefeitos)precisam 
sermelhorinteiradosdedecisõestécnicasetomadadedecisõessetoriaisqueimpactamorçamentosmunicipais 
sem adevidaacompanhamento dosmandatários. 
 



  

 

h) Exercero monitoramento e acompanhamento técnicodestestemasé inerenteàfunção 
primáriadaFecame direitodosmunicípiosassociados. 
 
Atuarno monitoramento depolíticas públicassetoriaiseestruturaraspautasdeluta 
municipalistafazparte da causacentral daFecam: adefesademunicípios em seusdesafios basilares! 
 
Com protestos  de  estima e  elevado  apreço,   
 
 
 
 

ROBERTO MOLIN DE ALMEIDA  
Prefeito de Ponte Alta do Norte e Presidente da Amurc. 

 
 
 
 

ALESSANDRA GARCIA  
Prefeita de Santa Cecília. 

 
 
 
 

SISI BLIND 
Prefeita de São Cristóvão do Sul. 

 
 
 
 

JOSÉ ANTONIO GUIDI 
Prefeito de Curitibanos. 

 
 
 
 

JAIR DA SILVA RIBEIRO  
Prefeito de Frei Rogério. 
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