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CARTA DO GOVERNADOR
Senhoras e Senhores Par lamentares,

Ao tomar posse como Chefe do Pode r Execut ivo do Estado de Santa
Catarina em 1º de janeiro de 2019, declarei minha missão: tornar a
Administração Estadual ma is transpar ente e mais eficiente na entrega
de serviços à so ciedade.
Para cumprir essa missão, é necessário adotar diversas medidas,
dentre elas, rever o tamanho da máquina pública e modernizar a
gestão, pois, atua lmente, exige-se gr ande esforço para a manutenção
dos serviço s essenciais e da s contas e m dia.
Grande parte dos recursos destinados ao financiamento de projetos
estruturantes ingressam no Tesouro d o Estado por meio de operações
de crédito, provocando o aumento da dívida pública estadual. Somado a
isso, fatores como e levado déf icit da previdência, amort ização de
dívidas e precatórios, vinculações de receitas para áreas espe cíf icas e
a necessidade de invest imento em ferramentas tecnológica s contribuem
maciçamente par a a e scassez de recur sos.
Diante desse cenário, é preciso buscar soluções para ot imização de
recursos e priorização de projetos que possam aumentar a capacidade
do Governo do Estado em proporcionar investimentos, infraestrutura ,
desenvolvimento

econôm ico

e,

con sequentemente,

receitas para manutenção e atendimen to às demandas.

aumentar

suas

As

transferências

apresentam-se

voluntár ias

como

uma

das

recebidas
alternativas

do
para

Governo
a

Federal

Administração

Estadual captar e ot imizar a ap lica ção de seus rec ursos.
A respeito disso, em 2018, Santa Catarina (Administração Estadual)
ocupou a 8ª posição no ranking nacio nal em captação de recursos. De
um

montante

de

R$

57.941.330,20

(cinquenta

e

sete

milhões,

novecentos e quarenta e um mil, trezentos e trinta rea is e vinte
centavos) de transferência s vo luntária s captado neste ú ltimo ano, 58 %
ingressaram por intermédio de eme ndas parlamentares (orçamento
federal).
Para intensif icar a captação de recursos visando ao financiamento dos
projetos

estaduais,

torna -se

necessário

realizar

um

trabalho

colaborativo, envolvendo as un idades centrais e setoriais e, sobretudo,
os parlamentares que representam Santa Catarina no Congresso
Nacional e na Assembleia Legislat iva.
Sabedor de que as senhoras e o s senhores são detentores

de

prerrogativa legislat iva e possu idores de ampla liberdade 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 sub sidiá -lo s nessa tarefa.
Este Caderno de Emendas represe nta instrumento dinâmico para
referência da Bancada Federal, sua atualização é periód ica, permit indo
obter, de forma ágil e transparente, informações sobre os projetos do
Governo do Estado de Santa Catarin a, parametr izados e filtrados por
região, município, área temática e t ipo de projeto.
Ressalta-se que esse documento fo i elaborado pe la Secretar ia de
Estado da Fazenda (SEF), com o apoio técnico do Escritór io de Gestão
de Projetos (EPRO J), utilizando -se de projetos cadastrados pelos
próprios órgãos e entidades estaduais. Dessa forma, entende -se que
tais pro jetos são exequíve is 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
investimentos que beneficiem nossa sociedade e as gerações futuras,
sendo

essas

algumas

das

alternativas

agrupadas

para

direcionamento prát ico e exequíve l.

CARLOS MOISÉS DA SILVA
Governador do Estado de
Santa Catarina

______________________________
Carta assinada digitalmente pelo Governador Carlos Moisés da Silva em 30/08/2019, às 18:45h,
conforme processo SGPe SCC 00008736/2019.
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APRESENTAÇÃO DO CADERNO
O

Caderno

Digital

de

Proposiçã o

de

Emendas

Parlamentares

(Orçamento Federal) representa um e sforço conjunto entre Secretaria
de Estado da Fazenda (SEF) , Escritório de Gestão de

Projetos

(EPROJ), Casa Civil, órgã os e ent idades estaduais. Sua atualização é
periódica e contempla projetos estraté gicos que possam ser financiados
com recursos de transferências vo lunt árias da União.
Serviços de engenharia e despe sa s com custeio e equ ipame ntos cujo s
recursos a captar estejam abaixo de R$ 250 mil e R$ 100 mil,
respectivamente, não fazem parte do Caderno de Emendas em razão do
valor mín imo exigido pela Lei de Diretrizes Orçamentária s (Un ião) .
Para navegar no portfóli o do Caderno o parlamentar conta com filtros
de pesquisa, permitindo visua lizar a lista de projetos e os detalhes de
um projeto específico . São f iltros do Caderno :


Região



Municíp io



Órgão



Custo Estimado



Tipo de Projeto



Área Temática

Visando buscar maior ali nhamento entre Governo do Es tado de Santa
Catarina e parlamentares, os projeto s contidos aqu i foram agrupados
em 15 áreas temáticas :


Transporte



Saúde



Educação e Cultura



Integração Naciona l



Agricu ltura, Pe sca e Desenvo lvimento Agrário



Desenvolvimento Urbano



Turismo



Comunicações, Ciência e Tecnolog ia



Minas e Energia



Esporte



Meio Amb iente



Fazenda, Plane jamento e Ge stão



Indústria, Comércio e M icro e Pequena s Empresas



Trabalho, Previdên cia e Assistência Social



Defesa e Ju stiça

Por fim, na visua lização de cada pr ojeto, o parlamentar poderá obter
todas as informações necessár ias à in serção de emendas ao or çamento
federal, in clusive d ispõ e dos dados de contato do gestor do projeto .

Clique aqui para ace ssar o Portfó lio de Projeto s do Caderno

