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CARTA DA GOVERNADORA INTERINA
Senhoras e Senhores Parlamentares,

No dia 27 de outubro de 2020, assumi a Chefia do Poder Executivo do
Estado de Santa Catarina, de forma interina, e recebi a desafiadora
tarefa de governar nosso Estado em meio a uma pandemia sem
precedentes na história mundial.
Minha missão, a partir daqu ele momento, é realizar uma gestão
alicerçada em eficiência, diálogo e integração, com atenção especial no
controle da COVID -19 em equilíbrio com a recuperação da economia,
haja vista as inúmeras dificuldades sociais e econômicas enfrentadas
pela população catarinense como consequência da crise.
Ainda, como marca desta gestão, acredito na premissa da busca
constante pela união de esforços, pela harmonia política e pela
construção de diálogo franco entre os Poderes. Em tempos como os
quais estamos vivendo, torna-se premente a atuação conjunta e o esforço
desmedido na entrega efetiva dos serviços à sociedade.
Para enfrentar o desafio de tornar a Administração Estadual ainda mais
eficiente na atual conjuntura, faz -se necessária a adoção de diversas
medidas, como austeridade nas contas públicas e investimentos nas
áreas mais afetadas pela crise sanitária, de forma a proporcionar a
manutenção dos serviços à população e das contas em dia.
Cumpre ressaltar que parcela importante dos recursos destinados ao
financiamento de projetos estruturantes ingressam no Tesouro do Estado
por meio de operações de crédito, contribuindo para o aumento da dívida
pública estadual. Além disso, fatores como a pandemia, a necessidade

de

alocar

recursos

previdência,

para

amortização

seu

enfrentamento,

de

dívidas

e

elevado

precatórios,

déficit

da

além

da

obrigatoriedade de vinculações de receitas para áreas específicas,
favorecem diretamente a escassez de recursos.
Diante desse cenário, é preciso buscar soluções para otimização de
recursos e priorização de projetos que possam aumentar a capacidade
do Governo do Estado em proporcionar investimentos, infraestrutura,
desenvolvimento

econômico

e,

consequentemente,

aument ar

suas

receitas para manutenção e atendimento às demandas.
Nesse contexto, as transferências voluntárias recebidas do Governo
Federal apresentam-se como uma das alternativas para a Administração
Estadual captar e otimizar a aplicação de seus recursos.
Apesar de ter caído 11 posições no ranking nacional em captação de
recursos oriundos de transferências voluntárias da União (convênios e
contratos de repasse), em 2019 a Administração Estadual catarinense
captou aproximadamente 18% a mais em relação ao a no anterior,
totalizando R$ 70.428.506,50 (setenta milhões, quatrocentos e vinte e
oito mil, quinhentos e seis reais e cinquenta centavos). É importante
destacar que um pouco mais de 7% desses recursos foram captados via
emenda parlamentar.
A fim de que se possa intensificar a captação de recursos objetivando o
financiamento dos projetos estaduais, torna -se imperiosa a cooperação
entre

as

unidades

representantes

de

centrais
Santa

e

setoriais

Catarina

no

e,

sobretudo,

Congresso

entre

Nacional

e

os
na

Assembleia Legislativa.
Diante disso, ciente da prerrogativa legislativa de Vossas Excelências,
bem como da irrestrita liberdade na escolha das emendas ao orçamento,
o Governo do Estado de Santa Catarina tem a honra de apresentar este
Caderno Digital de Proposi ção de Emendas Parlamentares, com o
desígnio de subsidiá -los no processo de seleção.

Este Caderno, que tem como objetivo ser um instrumento facilitador e
oportunizar referência da Bancada Federal, conta com atualização
periódica,

possibilitando

obter,

com

agilidade

e

transparência,

informações sobre os projetos do Governo do Estado de Santa Catarina,
parametrizados e filtrados por região, município, área temática e tipo de
projeto.
O documento foi elaborado pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEF),
com o apoio técnico do Escritório de Gestão de Projetos (EPROJ),
utilizando-se de projetos cadastrados pelos próprios órgãos e entidades
estaduais. Dessa forma, entende -se que tais projetos são exequíveis a
curto e a médio prazo.
Tendo em vista as imensurávei s dificuldades enfrentadas neste ano de
2020 e, ainda, com o objetivo de atender ao clamor de nossa sociedade
pela aplicação responsável dos recursos públicos, conto com o apoio de
Vossas

Excelências

para

oferecer

aos

catarinenses

serviços

e

investimentos que tragam melhorias e desenvolvimento a todos, sendo
essas algumas das alternativas agrupadas para um direcionamento
prático e exequível.
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APRESENTAÇÃO DO CADERNO
O Caderno Digital de Proposição de Emendas Parlamentares (Orçamento
Federal 2021) representa um esforço conjunto entre Secretaria de Estado
da Fazenda (SEF), Escritório de Gestão de Projetos (EPROJ), Casa Civil,
Secretaria Executiva de Articulação Nacional (SAN), órgãos e entidades
estaduais. Sua atualização é periódica e contempla projetos estratégicos
que possam ser financiados com recursos de transferências voluntárias
da União.
Despesas com serviços de engenharia e com cus teio e equipame ntos
cujos recursos a captar estejam abaixo de R$ 250 mil e R$ 100 mil,
respectivamente, não fazem parte do Caderno de Proposição de
Emendas em razão do valor mínimo exigido pela Lei de Diretrizes
Orçamentárias (União).
Para navegar no portfólio do Caderno o parlamentar conta com filtros de
pesquisa, permitindo visualizar a lista de projetos e os detalhes de um
projeto específico . São filtros do Caderno :
•

Região

•

Município

•

Órgão

•

Custo Estimado

•

Tipo de Projeto

•

Área Temática

•

Cuto por Município

Visando buscar maior alinhamento entre Governo do Es tado de Santa
Catarina e parlamentares, os projetos contidos aqui foram agrupados em
12 áreas temáticas :

•

Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Agrário

•

Comunicações, Ciência e Tecnologia

•

Defesa e Justiça

•

Desenvolvimento Urbano

•

Educação e Cultura

•

Esporte

•

Fazenda, Planejamento e Gestão

•

Meio Ambiente/Integração Nacional

•

Saúde

•

Trabalho, Previdência e Assistência Social

•

Transporte

•

Turismo

Por fim, na visualização de cada projeto, o parlamentar poderá obter
todas as informações necessárias à inserção de emendas ao or çamento
federal, inclusive dispõ e dos dados de contato do gestor do projeto .

Clique aqui para acessar o Portfólio de Projetos do Caderno

