
MOVIMENTO MUNICIPALISTA EM SANTA CATARINA



O Movimento Municipalista vem consolidar um movimento de 
referência aos Municípios Catarinenses, em relação ao apoio 

técnico e representatividade política institucional.

Em relação ao apoio técnico, em SC o movimento municipalista 
por meio da FECAM e das 21 Associações de Municípios, vêm 

atuando também na assessoria/consultoria nas políticas
públicas, entre elas na Política de Habitação, Regularização 

Fundiária e Direito a Cidade. 

A FECAM e as Associações contam com um Conselho Político,
composto por Prefeitos(as) e áreas Técnicas.





A Federação Catarinense de Municípios – FECAM possui uma 
trajetória de 40 anos à frente do Movimento Municipalista em 

Santa Catarina.

Em parceria com as 21 Associações de Municípios do Estado vem 
garantindo conquistas em prol do crescimento e 

desenvolvimento dos municípios do Estado e, 
consequentemente, da melhoria da qualidade de vida da 

população.



O Movimento Municipalista acredita que com dedicação, 
empenho e persistência, é possível transformar a realidade dos 

municípios, colocando-os em posição de destaque entre os entes 
federados, com objetivo de fortalecer a gestão pública e dar voz 

aos Municípios.

O Movimento Municipalista busca ainda promover o 
estabelecimento da cooperação intermunicipal e 

intergovernamental e de ampliar e fortalecer a capacidade 
administrativa, econômica e social dos municípios, também de 
promover a melhoria da qualidade dos serviços públicos, a um 

custo significativamente menor através do modelo associativista 
e consorciados.



Esse modelo promove a integração dos interesses e das ações dos 
municípios, principalmente através da discussão técnica e 

desenvolvimento de ações no âmbito dos Colegiados Regionais e 
Estaduais e das Câmaras Técnicas, compostas pelas

representações de gestores e trabalhadores municipais, 
amparados pelo respaldo da articulação política da Diretoria 

Executiva e do Conselho Político da entidade.



A CNM, FECAM e as Associações de Municípios atuam também 
de forma significativa na promoção da capacitação de técnicos e 

gestores, com vistas à sua qualificação, o que em última 
instância, gera maior eficiência na prestação de serviços públicos 

municipais.

Além da sua competência técnica, sua isenção político-
partidária confere ao movimento municipalista

credibilidade junto à sociedade, sendo uma referência no 
Estado.



Confederação 
Nacional dos 

Municípios - CNM

Federação de Consórcios, 
Associações de Municípios 

e Municípios de SC –
FECAM

Colegiado Estadual de 
Habitação, regularização 

Fundiária e Direito a Cidade. 

Colegiados Regionais 
de Habitação (em 
implementação)

Associações de 
Municípios de SC (21)

Essa estrutura é 
em relação a 

Política de
Habitação. 



COLEGIADO ESTADUAL DE HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO 
FUNDIÁRIA E DIREITO A CIDADE



O Colegiado Estadual tem por objetivo congregar os 
profissionais que atuam ou respondem pelas áreas de 

habitação, regularização fundiária e direito à cidade das 21 
Associações de Municípios, oportunizando o debate e a 

construção de soluções comuns aos municípios, bem como, o 
aperfeiçoamento técnico dos servidores municipais na Política 

de Habitação no Estado de Santa Catarina.



São objetivos dos colegiados e conselhos vinculados a FECAM, conforme Resolução da
FECAM n. 06/2014:

I - discutir, estudar, planejar, padronizar, disseminar conhecimento e deliberar assuntos
de interesse dos municípios;

II - realizar a interlocução e o diálogo permanente com agentes públicos, representantes
de órgãos fiscalizadores e de instituições do governo estadual e federal, bem como com
representantes de entidades privadas, terceiro setor e da sociedade civil;

III – propor soluções para os assuntos demandados em reunião e promover o
desenvolvimento coletivo dos municípios e associações de municípios.



O Colegiado terá Mesa Coordenadora composta de 4 (quatro) membros:

I – Coordenador(a): Denise (AMAVI)
II – Vice-Coordenador(a): Bianca (GRANFPOLIS)
III – 1º Secretário(a): Neuza (AMFRI)
IV – 2º Secretário(a): Marta (AMAUC)



ALGUNS REGISTROS DAS REUNIÕES DO COLEGIADO...









COLEGIADOS REGIONAIS DE HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO 
FUNDIÁRIA E DIREITO A CIDADE. 

Algumas Associações já possuem e nas demais regiões em 
processo de implementação. 



FORTALECER OS MUNICÍPIOS 
PARA FORTALECER OS CATARINENSES


