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APRESENTAÇÃO
Este Relatório, contendo os principais fatos e resultados conquistados ao longo de um ano, pretende ser o primeiro
de vários a serem editados pela Escola de Gestão Pública Municipal (EGEM). Isso porque 2007 marcou o início das
atividades da EGEM, que passou a ter maior capacidade operacional por meio da sua formalização como pessoa
jurídica e aperfeiçoamento da sua estrutura de trabalho.
O processo de formalização e estruturação da EGEM é relatado no primeiro capítulo deste documento de
prestação de contas. No capítulo seguinte, estão registradas as informações sobre os eventos realizados ao longo
do ano. No terceiro capítulo estão relacionados todos os cursos de curta duração realizados nas diversas
microrregiões do estado. O quarto capítulo registra as informações mais relevantes sobre um novo desafio
assumido pela FECAM em conjunto com a EGEM: a viabilização de cursos de longa e média duração. No quinto e
último capítulo estão registrados os esforços de viabilização de projetos de captação de recursos para a
implantação da modalidade de ensino à distância e a oferta de novos cursos.
Os números e resultados obtidos pela EGEM, na sua função de executora das demandas da FECAM e das
Associações de Municípios, indicam que o ano de 2007 teve um balanço positivo. Foram mais de 70 eventos, entre
congressos, seminários e cursos, que levaram conhecimento e informação para qualificar ainda mais os gestores e
agentes públicos, beneficiando cerca de cinco mil pessoas.
Estes resultados, detalhados ao longo deste relatório, só foram possíveis graças ao empenho, esforço e
determinação da diretoria e da equipe da EGEM e da FECAM. Uma equipe única e integrada, que não mede
esforços ou sacrifícios para vencer os desafios de levar conhecimentos e qualificar a gestão dos 293 municípios de
Santa Catarina.
Ressalte-se, por fim, o papel da FECAM neste momento de implantação e consolidação da EGEM em sua nova
identidade, que está provendo todos os recursos necessários para o pleno funcionamento da Escola, incluindo o
custeio das despesas com pessoal e a viabilização da estrutura necessária.

Adilson Luis Schmitt

Celso Vedana

Presidente da EGEM

Diretor Geral da EGEM

Prefeito de Gaspar
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1. FORMALIZAÇÃO E
ESTRUTURAÇÃO DA EGEM

AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE OPERACIONAL

O

ano de 2007 marca o início das atividades da EGEM como instituição de ensino com

personalidade jurídica própria. Até então, a Escola atuava como um departamento da

FECAM.

Na prática, isso significa uma instituição ainda mais forte e preparada para atender as necessidades
e demandas apontadas pela Federação e Associações de Municípios no sentido de ampliar a
capacidade de governo da administração pública municipal.
A Escola de Gestão Pública Municipal (EGEM) é um importante instrumento de qualificação dos
profissionais que atuam nas Prefeituras e governos municipais. Com larga experiência na criação
de competências e realização de eventos de formação e qualificação, a Escola está trabalhando
para ampliar sua área de atuação com objetivo de produzir novos conhecimentos na área da
gestão pública investigando as práticas municipais. A seguir conheça um pouco do contexto do seu
surgimento e da decisão de formalizá-la como pessoa jurídica.

A decisão e o caminho de formalização da EGEM
Criada em 2004 como uma área operacional da FECAM, a Escola de Gestão Pública Municipal atua em parceria com
as Associações de Municípios e é uma importante mediadora de atualização profissional de agentes políticos e
servidores públicos municipais. Isso acontece por meio da organização de cursos e eventos que abordam temas
relevantes e atuais da administração pública municipal.
Com objetivo de consolidar a Escola de Gestão, foi proposto e aprovado pelas Associações de Municípios, em
reunião de planejamento realizada em outubro de 2006, em Governador Celso Ramos, a sua estruturação como
pessoa jurídica composta pela Fecam e Associações, assegurando a continuidade da parceria iniciada em 2004.
O passo seguinte foi a realização da Assembléia de Fundação da Escola na sua conformação jurídica, o que
aconteceu no dia 21 de maio de 2007, em Chapecó, durante reunião dos prefeitos municipais e dos presidentes da
FECAM e das Associações de Municípios. Neste dia foi eleita a primeira diretoria da Escola, para compor os
Conselhos de Administração e Fiscal.
Em julho, em uma nova assembléia, foram incluídos os novos associados e aprovado o primeiro plano de trabalho,
para o ano de 2007. No dia 20 de Julho , a Receita Federal emitiu o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.
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Congresso homenageou o Conselho do TCE, Dr. Salomão Ribas Jr (à esquerda)

Contexto do surgimento da Escola
Uma série de fatores levou a FECAM e as Associações de Municípios a estruturar a EGEM e, num segundo
momento, decidir pela sua formalização como pessoa jurídica. Entre estes fatores se destacam:
ð
Crescente demanda dos municípios por novos conhecimentos e competências para qualificar a gestão

pública municipal;
ð
Base de informações e conhecimentos acumulados pela FECAM e Associações de Municípios,

permitindo oferecer soluções de capacitação mais adequadas às necessidades dos governos
municipais, agentes políticos e servidores públicos, incluindo preço e conteúdo;
ð
Elevado custo dos cursos oferecidos por empresas e, na maioria das vezes, desconhecimento das reais

necessidades dos municípios.

Finalidades da Escola
Entre as finalidades da EGEM, previstas em seu estatuto e aprovadas por todas as Associações de Municípios, estão:
ð
Criar e oferecer alternativas de formação, capacitação, aperfeiçoamento e atualização profissional e

acadêmica dos agentes políticos e servidores públicos municipais em cursos de extensão, curta
duração, graduação e pós-graduação nas várias regiões do estado;
ð
Desenvolver soluções nas áreas de infra-estrutura, meio ambiente, educação, saúde e assistência

social;
ð
Prestar serviços à administração pública municipal, abrangendo assessorias para reestruturação

funcional, administrativa e gerencial aos municípios;
ð
Promover parcerias para realização de eventos;

ð
Implantar um centro de documentação, editoração e publicação de estudos, trabalhos de conclusão

acadêmica ou profissional, de indicadores de resultados e informações sobre práticas e experiências da
gestão administrativa municipal;
ð
Prestar serviços aos governos da União, dos Estados e a outras instituições;

ð
Desenvolver quaisquer outras atividades que visem à consecução das finalidades da Escola e de

interesse dos associados.

11

2. CONGRESSOS E
SEMINÁRIOS

TENDÊNCIAS E NOVIDADES NA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

C

om objetivo de levar as mais importantes novidades e tendências da gestão pública para
os profissionais que atuam nessa área, a EGEM realizou em 2007 sete eventos de âmbito
estadual e apoiou a realização de um seminário regional no Vale do Itajaí. Diversas áreas

de conhecimento foram abrangidas, destacando-se contabilidade pública, controle interno,
comunicação, saneamento, gestão ambiental, saúde, educação, direito administrativo,
planejamento e gestão, assistência social, agricultura e inovação, entre outras. Foram beneficiadas
com os eventos 2.452 pessoas.

Outro destaque é a descentralização do local de realização dos seminários e congressos,
que aconteceram em várias regiões do estado como forma de facilitar o acesso dos agentes
municipais. Além de Florianópolis, as cidades de Lages, Chapecó, Blumenau e Araranguá foram
escolhidas como sede. Cabe ressaltar ainda que todos os eventos demandados à execução pela
Escola de Gestão só se concretizaram com o apoio operacional e de mobilização tanto da FECAM
quanto das 20 Associações de Municípios. Veja a seguir uma síntese de todos os congressos e
seminários promovidos pela FECAM e apoiados, entre outros parceiros, pelas Associações de
Municípios.

EVENTOS REALIZADOS:
ð
II Encontro de Profissionais da Comunicação

ð
III Congresso Catarinense de Secretários de Finanças, Contadores Públicos e Controladores Internos

Municipais
ð
Seminário para Construção de Soluções do Esgoto Sanitário na Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí

ð
III Congresso de Gestão Pública Municipal e III ExpoFECAM

ð
Seminário sobre o Município Frente ao Novo Marco Regulatório do Saneamento

ð
Seminário Catarinense de Desenvolvimento Turístico Municipal

ð
II Congresso Catarinense de Direito Administrativo

ð
V Seminário Estadual de Prefeitos

14

II Encontro de Profissionais da Comunicação
Quando e onde:
Dia 26 de janeiro, em Florianópolis, sede da GRANFPOLIS.
Público presente:
Participaram 192 profissionais da área da comunicação pública,
além de secretários e prefeitos municipais.
Temas abordados:
ð
Assessoria de imprensa nos municípios;
ð
Gastos públicos em comunicação;
ð
Internet como ferramenta de comunicação;
ð
Planejamento estratégico;
ð
Desafios da comunicação.

Resultados alcançados:
A realização do encontro contribuiu para profissionalizar o setor de comunicação nas prefeituras catarinenses,
promovendo a integração da assessoria de imprensa pública municipal com a mídia estadual e fortalecendo a
parceria entre os profissionais que atuam na comunicação pública.

III Congresso Catarinense de Secretários de Finanças,
Contadores Públicos e Controladores Internos Municipais
Quando e onde:
Nos dias 12 e 13 de março, em Lages, sede da AMURES.
Público presente:
Reuniu 565 pessoas, entre prefeitos, vereadores, secretários
municipais de Finanças, contadores, assessores contábeis,
controladores Internos e técnicos municipais.
Temas abordados:
ð
Controle interno;
ð
SuperSimples e arrecadação municipal;
ð
Portal de Contas Pública, legislação e integração com a RedeCIM;
ð
Pregão Eletrônico;
ð
Valorização dos profissionais da contabilidade;
ð
Destinação de recursos;
ð
Alterações orçamentárias, plano de contas da União e Conta Única;
ð
Contabilidade Pública Gerencial;
ð
Impactos do FUNDEB para os municípios.
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Resultados alcançados:
Entre as contribuições do Congresso, destaque para a difusão de experiências inovadoras na gestão pública
municipal; incentivo à efetiva prática das políticas, diretrizes e procedimentos embasados na sustentabilidade;
discussão e promoção do conhecimento sobre as legislações vigentes e normas da administração pública;
fortalecimento da participação e integração dos servidores municipais ao associativismo.

Seminário para Construção de Soluções do Esgoto
Sanitário na Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí
Quando e onde:
No dia 18 de abril, em Blumenau, na sede da AMMVI, numa parceria com o Comitê de Gerenciamento da Bacia
Hidrográfica do Rio Itajaí.
Público presente:
Participaram do seminário 140 profissionais e agentes públicos que atuam na área.
Temas abordados:
ð
Aprimoramento do saneamento básico na área de abrangência da Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí.

Resultados alcançados:
O seminário contribuiu para a definição de alternativas para auxiliar os municípios na ampliação da rede de esgoto
sanitário na região visando melhorar o índice de esgotamento sanitário na Bacia do Rio Itajaí.

III Congresso de Gestão Pública Municipal e III ExpoFECAM
Quando e onde:
Nos dias 21, 22 e 23 de maio, em Chapecó, sede da
AMOSC.
Público presente:
Participaram do congresso e da exposição prefeitos,
primeiras damas, vice-prefeitos, vereadores,
secretários municipais, agentes políticos, servidores
públicos, engenheiros, arquitetos, especialistas em
planejamento urbano e ambiental, assistentes sociais,
advogados e técnicos municipais, totalizando um
público de 459 pessoas.
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Temas abordados:
ð
Políticas públicas na área social;
ð
Apoio parlamentar aos municípios;
ð
Habitação e autosustentabilidade;
ð
Inclusão escolar;
ð
Benefícios dos consórcios públicos intermunicipais de saúde;
ð
Gestão pública e planejamento municipal;
ð
Movimento municipalista;
ð
Saneamento, agricultura e meio ambiente;
ð
Eficiência e modernização da administração pública.

Resultados alcançados:
O III Congresso Estadual de Gestão Pública Municipal contribuiu para promover o intercâmbio de boas práticas
entre Prefeituras e Associações de Municípios, orientar e estimular os agentes políticos no exercício das rotinas
administrativas e no desenvolvimento sustentável do município, apontar alternativas para melhoria da qualidade
de vida da população.

Seminário sobre o Município Frente ao Novo Marco
Regulatório do Saneamento
Quando e onde:
Nos dias 11 e 12 de julho, em Florianópolis, sede da GRANFPOLIS.
Público presente:
O seminário, que teve abrangência estadual e ofereceu 15 palestras relacionadas ao tema, registrou a presença de
315 pessoas.
Temas abordados:
ð
Os novos desafios do Poder Público frente à Política Nacional de Saneamento;
ð
Estruturação Técnica e Legal dos Municípios;
ð
Regulação Municipal do Saneamento Básico;
ð
Gestão Democrática do Saneamento;
ð
Consórcios Públicos de Saneamento Básico;
ð
Financiamento dos Serviços de Saneamento Básico.

Resultados alcançados:
Difusão de informações e conhecimentos sobre as competências e obrigações dos municípios frente a nova
Política Nacional de Saneamento; apresentação de mecanismos institucionais e financeiros para a prestação dos
serviços públicos de saneamento básico, incluindo abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos
sólidos e drenagem urbana).
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Seminário Catarinense de Desenvolvimento Turístico
Municipal
Quando e onde:
Em Araranguá, nos dias 05 e 06 de setembro.
Público presente:
Participaram do evento 242 pessoas, entre prefeitos, viceprefeitos, secretários municipais de Turismo,
Administração, Cultura e Lazer, profissionais do trade
turístico, coordenadores de projetos públicos de turismo,
integrantes dos colegiados municipais e estaduais de
Turismo e estudantes.
Temas abordados:
ð
Planejamento turístico;
ð
Desenvolvimento sustentável e o turismo;
ð
Captação de recursos.

Resultados alcançados:
O Seminário contribuiu para abrir um canal de discussão e elaboração de alternativas acerca das questões que
envolvem o desenvolvimento turístico nos municípios, visando potencializá-lo como meio de geração de emprego
e renda.

II Congresso Catarinense de Direito Administrativo
Quando e onde:
Nos dias 09, 10 e 11 de outubro, no auditório da Assembléia
Legislativa, em Florianópolis, fruto de uma parceria entre a FECAM
e o Instituto de Direito Administrativo de Santa Catarina – IDASC.
Público presente:
O congresso reuniu 338 profissionais da área do Direito, além de
prefeitos, vice-prefeitos, secretários municipais, vereadores e
estudantes.
Temas abordados:
ð
Direito administrativo e desenvolvimento;
ð
Controle da administração pública;
ð
Servidor público;
ð
Propriedade e política urbana;
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ð
Licitação pública e contrato administrativo;
ð
Parcerias e novos instrumentos;
ð
Direito fundamental à boa administração pública.

Resultados alcançados:
Atualização sobre os desafios advindos das novas normas do direito positivo brasileiro, destacando-se as alterações
a serem implementadas na reforma da Lei de Licitações, inserida no Programa de Aceleração do Crescimento
(PAC), bem como temas que ainda estão sendo absorvidos, a exemplo das Parcerias Público-Privadas e dos
Consórcios Públicos.

V Seminário Estadual de Prefeitos
Quando e onde:
No dia 07 de dezembro, em Florianópolis.
Público presente:
O evento teve a participação de 201 pessoas, incluindo prefeitos,
vice-prefeitos, vereadores, secretários municipais de agricultura,
meio ambiente e cultura, agentes públicos e técnicos municipais.
Temas abordados:
ð
Agricultura e o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária - SUASA;
ð
Plano Nacional de Cultura;
ð
Plano Estadual de Turismo, Esporte e Cultura;
ð
Inovação na gestão municipal;
ð
Saneamento básico;
ð
Consórcios Públicos Intermunicipais;
ð
Descentralização e parcerias com os municípios.

Resultados alcançados:
Apresentação de alternativas de parcerias, integração e gestão associadas de serviços públicos como forma de
otimizar recursos escassos dos municípios nas áreas de atendimento à população e prestação de serviços.
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3. TREINAMENTOS E
CAPACITAÇÕES

NOVOS CONHECIMENTOS E
COMPETÊNCIAS

P

ara atender as demandas apresentadas pela FECAM, Associações de Municípios e

Prefeituras em 2007 a EGEM executou 10 cursos em diversas áreas de conhecimento,
totalizando 56 edições destes cursos. Destaque para a diversidade de conhecimentos

difundidos, sempre alinhados com as necessidades apresentadas à Federação; a avaliação positiva
recebida dos participantes; a descentralização do local de realização, com oferta de cursos em
todos os 20 municípios sede das associações.
Foram beneficiados 2.862 agentes públicos e profissionais que atuam na administração pública.
Licitações e compras, legislação previdenciária, trabalhista e tributária, cooperação técnica e
convênios, planejamento e orçamento, contabilidade pública, comunicação pública,
regulamentação de consórcios públicos, plano de contas único e encerramento do exercício foram
os temas trabalhados ao longo do ano nos cursos realizados.

CURSOS REALIZADOS:
ð
Formação de Pregoeiro e Treinamento Operacional do Sistema CidadeCompras

ð
Encontros sobre legislação aplicada aos municípios nas áreas previdenciária, trabalhista e tributária

ð
Encontro de Capacitação sobre o Manual de Cooperação Técnica e Financeira por Meio de Convênios

de 2007
ð
Curso de Planejamento e Orçamento

ð
Curso de Licitação, Pregão e Registro de Preços

ð
Curso de Comunicação na Gestão Pública Municipal

ð
Curso de Contabilidade Básica

ð
Curso sobre Regulamentação de Consórcios Públicos e Saneamento

ð
Encontro de Orientação sobre Plano de Contas Único

ð
Curso sobre Encerramento de Exercício
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1. Formação de Pregoeiro e Treinamento Operacional do Sistema CidadeCompras
Objetivo: Capacitar para utilização do sistema informatizado de compras eletrônicas CidadeCompras.
Público beneficiado: pregoeiros, suas equipes de apoio e fornecedores.
Nº de edições: 32
Municípios sede: os 20 municípios onde estão localizadas as Associações.
Nº de participantes: 595
Total de horas-aula: 208
Período de realização: Entre os meses de fevereiro e março.

2. Encontros sobre legislação aplicada aos municípios nas áreas previdenciária,
trabalhista e tributária
Objetivo: Orientar os municípios sobre a aplicação da legislação nas áreas previdenciária, trabalhista e tributária,
em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar/SC).
Público beneficiado: profissionais dos setores de Recursos Humanos e Contábil das Prefeituras Municipais,
contabilistas, integrantes das agroindústrias, cooperativas e empresas prestadoras de serviços, lideranças sindicais
e interessados em geral sobre a aplicação da legislação em questão.
Nº de edições: 11
Municípios sede: Maravilha, Chapecó, Videira, Blumenau, Tubarão, Criciúma, Florianópolis, Araranguá, Lages,
Joinville, Xanxerê.
Nº de participantes: 608
Total de horas: 88
Parceiros do projeto: Conselho Regional de Contabilidade (CRC/SC), Delegacia Regional do Trabalho (DRT/SC),
Secretaria de Estado da Fazenda (SEF/SC), INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e a DRP (Delegacia Receita
Previdenciária), FECAM, Associações de Municípios, Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina (Faesc).
Período de realização: entre os meses de abril e novembro.

3. Encontro de Capacitação sobre o Manual de Cooperação Técnica e Financeira por
Meio de Convênios de 2007
Objetivo: atualizar os conhecimentos teóricos e operacionais necessários para a formalização das propostas de
projetos e elaboração da prestação de contas dos convênios firmados com o Ministério da Saúde, de acordo com o
Manual de Cooperação Técnica e Financeira por Meio de Convênios (exercício 2007).
Público beneficiado: gestores das prefeituras municipais e das entidades habilitadas no Ministério da Saúde.
Nº de edições: 8
Associações beneficiadas: 20
Nº de participantes: 506
Total de horas: 60
Parceiros do projeto: Ministério da Saúde, por meio da Divisão de Convênios e Gestão do Núcleo Estadual,
Federação de Hospitais e Estabelecimentos de Saúde de Santa Catarina e as Associações de Municípios .
Período de realização: Setembro
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4. Curso de Planejamento e Orçamento
Objetivo: viabilizar a implementação das políticas, diretrizes e procedimentos na área da contabilidade pública,
além de discutir e promover o conhecimento sobre as legislações e normas vigentes na área, a partir de alterações
oriundas da Secretria do Tesouro Nacional.
Público beneficiado: Profissionais da área de Contabilidade Pública de todo o estado.
Nº de edições: 01
Município sede: Piratuba
Nº de participantes: 90
Total de horas: 12
Parceiros do projeto: Associação de Municípios do Alto Uruguai Catarinense (AMAUC) e demais Associações.
Período de realização: 27 e 28 de agosto.

5. Curso de Licitação, Pregão e Registro de Preços
Objetivo: orientar os servidores municipais sobre as alterações nos processos licitatórios decorrentes da
publicação da Lei Complementar nº 123 (Simples Nacional), também conhecida como Lei Geral das Micro e
Pequenas Empresas.
Público beneficiado: prefeitos, presidentes e membros das comissões de licitação das Prefeituras, pregoeiros e
suas equipes de apoio, chefes dos departamentos de compras e assessores jurídicos.
Nº de edições: 03
Municípios sede: Chapecó, Florianópolis e Lages
Nº de participantes: 422
Total de horas: 36
Período de realização: entre agosto e outubro.

6. Curso de Comunicação na Gestão Pública Municipal
Objetivo: Desenvolver e capacitar a área de comunicação social com novas técnicas de gestão em comunicação
na esfera pública municipal, além de habilitar o profissional com conhecimentos teórico-práticos para atuar e
compreender as tendências do processo de comunicação.
Público beneficiado: profissionais ligados à área de comunicação pública e que atuam como jornalistas,
publicitários ou relações públicas.
Nº de edições: 02
Municípios sede: Maravilha e Itajaí
Nº de participantes: 80
Total de horas: 30
Parceiros do projeto: AMERIOS e AMFRI.
Período de realização: agosto e setembro.

7. Curso de Contabilidade Básica
Objetivo: atender a crescente demanda de conhecimentos básicos na área da contabilidade pública.
Público beneficiado: contadores recém ingressados nas administrações municipais e demais auxiliares da
contabilidade dos municípios.
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Nº de edições: 01
Município sede: Rio do Sul
Nº de participantes: 50
Total de horas: 15
Parceiros do projeto: AMAVI e GRANFPOLIS.
Período de realização: 22 e 23 de novembro.

8. Curso sobre Regulamentação de Consórcios Públicos e Saneamento
Objetivo: atualizar e orientar os gestores públicos municipais sobre a Lei nº 11.445/07, que instituiu a Política
Nacional de Saneamento Básico, além da Lei nº 11.107/05, que regulamenta os Consórcios Públicos.
Público beneficiado: gestores públicos municipais que atuam na área de saneamento e de outras áreas que
podem prestar serviços via consórcios públicos, como saúde, turismo, desenvolvimento regional e serviços de
informática.
Nº de edições: 01
Municípios sede: Xanxerê
Nº de participantes: 103
Total de horas: 15
Parceiros do projeto: Associações de Municípios.
Período de realização: 08 e 09 de novembro.

9. Encontro de Orientação sobre Plano de Contas Único
Objetivo: orientar os contadores municipais sobre as principais diferenças entre o plano de contas utilizado até
2007 e o plano de contas que o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina adotou para 2008.
Público beneficiado: contadores que atuam nas Prefeituras.
Nº de edições: 01
Município sede: Florianópolis.
Nº de participantes: 258
Total de horas: 08
Período de realização: 12 de dezembro.

10. Curso sobre Encerramento de Exercício
Objetivo: Capacitar os agentes públicos que atuam na área financeira e contábil das prefeituras na execução dos
procedimentos necessários ao encerramento do exercício.
Público beneficiado: contadores que atuam nas Prefeituras.
Nº de edições: 01
Municípios sede: Florianópolis
Nº de participantes: 150
Total de horas: 15
Período de realização: 13 e 14 de dezembro

25

4. NOVOS CURSOS E
PARCERIAS

PARTINDO PARA A GRADUAÇÃO E A PÓSGRADUAÇÃO

A

EGEM, a partir da sua formalização, passou a priorizar a viabilização e oferta de cursos de
longa e média duração em nível de pós-graduação, graduação e cursos de extensão.
Com base nessa diretriz e visando atender demandas das Associações de Municípios,

buscou parcerias com instituições de ensino superior.

Especialização ofertada: CONTABILIDADE PÚBLICA E TRIBUTAÇÃO
O primeiro curso de pós-graduação ofertado pela FECAM e EGEM, em parceria com a AMESC e UNISUL, foi a
especialização em Contabilidade Pública e Tributação. A aula inaugural aconteceu no dia 09 de novembro, no
auditório da AMESC, em Araranguá, com a presença dos presidentes da FECAM, da EGEM e da AMESC, além de
representantes da reitoria da UNISUL. O curso conta com 40 alunos e terá uma duração de 18 meses.
O destaque na oferta desta especialização foi a forma de elaboração de proposta pedagógica e curricular, que
contou com a participação de uma comissão de profissionais que atuam na contabilidade pública nas Prefeituras
do Sul do estado e que se matricularam no curso.

Especializações em processo de viabilização
Além do curso ofertado em Araranguá, a FECAM e a EGEM estão traballhando para oferecer outras especializações,
abrangendo as demais microrregiões do estado. Na tabela abaixo estão relacionados os cursos que estão em
processo de viabilização.

CURSO

MICRORREGIÃO BENEFICIADA

INSTITUIÇÃO DE ENSINO

Especialização em

GRANFPOLIS

Univali

AMMOC

Unoesc

AMUNESC e AMMVALI

Asselvi

AMMVI

FURB

Indefinido

UDESC / ESAG

Indefinido

Senac

Contabilidade Pública
Especialização em
Administração Pública para o
Desenvolvimento Regional
Especialização em
Contabilidade Pública
Especialização em
Contabilidade Pública
Especialização em Gestão
Pública Sustentável e
Finanças Municipais
Especialização em Gestão de
Projetos para Prefeituras
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FECAM e EGEM fecham parceria com o CRC-SC
Para facilitar o acesso dos contadores que atuam na área de contabilidade pública nos cursos de especialização, a
FECAM fechou uma parceria com o Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina (CRC) no mês de
setembro. O Conselho Diretor do CRC aprovou o apoio financeiro para a realização de até seis cursos de
especialização (Lato Sensu) em Contabilidade Pública e Tributação nos anos de 2008 e 2009, para alunos
matriculados e que possuam registro naquele conselho.

Cursos de Extensão e Graduação
Além dos cursos de especialização, a FECAM e a EGEM estão trabalhando para oferecer cursos nas áreas de
Assistência Social e Gestão Financeira. O primeiro é na modalidade de extensão e terá duração de 50 horas. É o
curso de Aperfeiçoamento e Atualização para Assistentes Sociais, que tem como objetivo atualizar os profissionais
sobre as novas demandas e políticas públicas nesta área.
O segundo é o Curso Superior de Tecnólogo em Gestão Financeira, com carga horária de 1.650 horas e equivalente
a um curso de graduação. O projeto está sendo elaborado em parceria com a Univali visando atender a demanda
por formação de profissionais que atuam ou pretendem atuar na área financeira das Prefeituras.
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5. PROJETOS DE CAPTAÇÃO
DE RECURSOS

NOVAS TECNOLOGIAS E CONTEÚDOS

A

EGEM desenvolveu projetos de capacitação que se diferenciam pela abrangência dos
conteúdos e a área de cobertura pretendida. Além disso, colocou como objetivo
implantar tecnologias que permitam trabalhar com o ensino à distância. Para viabilizar

estes projetos, a EGEM, em conjunto com a FECAM está buscando captar recursos junto a parceiros
na iniciativa privada e no setor público.

PROJETOS CAPTAÇÃO DE RECURSOS
ð
Implantação da EGEM

ð
Curso de Licenciamento Ambiental
ð
Curso de Assistência Social
ð
Capacitação para a elaboração dos planos municipais de saneamento básico

PROJETOS EM PROCESSO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS
Implantação da EGEM
Este projeto pretende captar recursos da ordem de R$ 700.000,00 para a implantação da Escola de Gestão Pública
Municipal em Santa Catarina, destacando-se:
ð
Estruturação de salas de aulas informatizadas para ensino a distância;
ð
Viabilização do ensino a distância através de vídeo conferência entre a central e laboratórios de ensino

localizando em municípios pólo, abrangendo todas as regiões do estado.

Curso de Assistência Social
Este projeto tem como objetivo captar recursos da ordem de R$ 131.000,00 para oferecer aos profissionais da área
de assistência social aperfeiçoamento e atualização frente às novas diretrizes da Política de Assistência Social.
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Curso de Licenciamento Ambiental
O projeto para viabilizar o curso de Licenciamento Ambiental pretende captar recursos financeiros da ordem de R$
299.000,00 para a capacitação de técnicos e gestores públicos municipais em teoria e prática de atividades técnicas
e administrativas de licenciamento e fiscalização ambiental municipal. O projeto prevê a realização de 10
capacitações, abrangendo todas as Prefeituras do estado.

Instrumentos para a elaboração dos planos municipais de saneamento
básico no estado de Santa Catarina
Este projeto busca captar recursos financeiros da ordem de R$ 365.000,00 (trezentos e sessenta e cinco mil reais)
para o desenvolvimento de instrumentos para a elaboração dos planos municipais de saneamento básico no
Estado de Santa Catarina, conforme previsto na Lei nº 11.445/2007.
Dentro deste contexto, a FECAM pretende desenvolver dois produtos comuns aos interesses e necessidades dos
municípios catarinenses, e que poderão servir de modelo ao demais municípios brasileiros, e ainda um projeto
integrado de capacitação.
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6. RESULTADOS DO
BALANÇO GERAL
Prestação de Contas
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www.egem.org.br
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