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CARTA DO GOVERNADOR 

 

Senhoras e Senhores Parlamentares,  

 

Ao tomar posse como Chefe do Poder Executivo do Estado de Santa 

Catarina em 1º de janeiro de 2019, declarei minha missão: tornar a 

Administração Estadual mais transparente e mais eficiente na entrega de 

serviços à sociedade. 

Para cumprir essa missão, é necessário adotar diversas medidas, dentre 

elas, rever o tamanho da máquina pública e modernizar a gestão, pois, 

atualmente, exige-se grande esforço para a manutenção dos serviços 

essenciais e das contas em dia.  

Grande parte dos recursos destinados ao financiamento de projetos 

estruturantes ingressam no Tesouro do Estado por meio de operações 

de crédito, provocando o aumento da dívida pública estadual. Somado a 

isso, fatores como elevado déficit da previdência, amortizaç ão de dívidas  

e precatórios, vinculações de receitas para áreas específicas e a 

necessidade de investimento em ferramentas tecnológicas contribuem 

maciçamente para 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, aumentar suas 

receitas para manutenção e atendimento às demandas.  

As emendas parlamentares estaduais apresentam-se como uma das 

alternativas para a Administração captar e otimizar a apl icação de seus 

recursos.  



 
 

   

 

Para captar recursos estaduais visando ao financiamento dos projetos 

do Poder Executivo, torna-se necessário realizar t rabalho colaborativo, 

envolvendo as unidades centrais e setoriais e, sobretudo, os 

parlamentares que representam a sociedade catarinense na Assembleia 

Legislativa.Sabedor de que as senhoras e os senhores são detentores  

de prerrogativa legislativa e possuidores de ampla l iberdade de escolha 

na destinação das emendas ao orçamento, o Governo do Estado de  Santa 

Catarina apresenta este Caderno Digital de Proposição de Emendas 

Parlamentares com a intenção de subsidiá-los nessa tarefa.  

Este Caderno de Emendas representa instrumento dinâmico, com 

atualização periódica, permit indo obter, de forma ágil e transparente, 

informações sobre os projetos do Governo do Estado de Santa Catarina, 

parametrizados e fi l trados por região, município, área temática e tipo de 

projeto.  

Ressalta-se que esse documento foi elaborado pela Secretaria de Estado 

da Fazenda (SEF), com o apoio técnico do Escritório de Gestão de 

Projetos (EPROJ), uti l izando-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.  

Por fim, considerando que estamos em um ano de contingenciamento de 

recursos, Santa Catarina conta com o apoio de nossos representantes 

para oferecer aos catarinenses serviços públicos e inves timentos que 

beneficiem nossa sociedade e as gerações futuras, sendo essas algumas 

das alternativas agrupadas para um direcionamento prático e exequível.  

 
CARLOS MOISÉS DA SILVA 
Governador do Estado de 
Santa Catarina 
 
_____________________________ 
Carta assinada digitalmente pelo Governador Carlos Moisés da Silva em 24/09/2019, às 16:23:59h, 
conforme processo SGPe SEF 000014138/2019.  



 
 

   

 

APRESENTAÇÃO DO CADERNO 

O Caderno Digital de Proposição de Emendas Parlamentares (Orçamento 

Estadual) representa um esforço conjunto entre Secretaria de Estado da 

Fazenda (SEF), Escritório de Gestão de Projetos (EPROJ) , Casa Civil,  

órgãos e entidades estaduais. Sua atualização é periódica e contempla 

projetos estratégicos que possam ser financiados com recursos de 

transferências voluntárias da União.  

Os projetos apresentados no portfólio do Caderno de Emendas observam 

as regras estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).  

Para navegar no portfólio o parlamentar conta com fi lt ros de pesquisa, 

permit indo visualizar a l ista de projetos e os detalhes de um projeto 

específico. São fi l tros do Caderno: 

 Região 

 Município 

 Órgão 

 Custo Estimado 

 Tipo de Projeto  

 Área Temática 

Visando buscar maior alinhamento entre Governo do Es tado de Santa 

Catarina e parlamentares, os projetos contidos aqui foram agrupados em 

áreas temáticas, observando os programas previstos no Plano Plurianual 

(PPA), as regras contidas na LDO e a previsão de recursos na Lei do 

Orçamento Anual (LOA).  

Por fim, na visual ização de cada projeto, o parlamentar poderá obter 

todas as informações necessárias à inserção de emendas ao or çamento 

federal, inclusive dispõe dos dados de contato do gestor do projeto . 

Clique aqui para acessar o Portfólio de Projetos do Caderno 

http://www.sef.sc.gov.br/servicos/assunto/79/CADERNO_DIGITAL_DE_PROPOSI%C3%87%C3%83O_DE_EMENDAS_PARLAMENTARES

