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Florianópolis, 12 de agosto de 2019. 

 

 

Prezado Consulente, 

 

A Federação Catarinense de Municípios – FECAM é uma entidade com uma trajetória de 

quase 40 anos à frente do Movimento Municipalista em Santa Catarina que atua em parceria 

com as 21 Associações de Municípios do estado. A entidade vem colecionando conquistas em 

prol do crescimento e desenvolvimento dos Municípios do estado, através da prestação de 

serviços e êxito na obtenção de recursos das demais esferas, resultando na melhoria da 

qualidade de vida da população, com o objetivo de fortalecer a gestão pública municipal e dar 

voz aos prefeitos. 

 

SERVIÇOS 

 

A FECAM oferece aos municípios de Santa Catarina os seguintes serviços tecnológicos, 

todos já inclusos na contribuição que o município repassa mensamente à Federação: 

 Portal de Turismo; 

 Portal Municipal; 

 Módulo ao Portal Municipal – Carta de Serviços (obrigatória a disponibilização por 

parte das administrações públicas a partir de junho de 2019, conforme a Lei Federal 

13.460/2017); 

 Contas de e-mail; 

 Portal da LAI; 

 SisRuralWeb; 

 Consultor on-line; 

 Portal das Transferências Constitucionais – SC. 
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Dentre eles, o município de Pinhalzinho utiliza os seguintes serviços: 

 

1) Portal de Acesso à Informação: A FECAM disponibiliza aos municípios associados 

o sistema que permite ao Cidadão solicitar informações públicas municipais, além de possibilitar 

a gestão das solicitações por parte do órgão público, o qual não possui custos financeiros às 

prefeituras municipais filiadas à FECAM. A principal vantagem na utilização do sistema é a notável 

redução no atendimento telefônico e de balcão no que se refere a pedidos de informação. Este 

sistema tem o objetivo de apoiar os municípios na implementação da Lei de Acesso à Informação, 

Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que cria mecanismos para tornar efetivo o direito à 

informação previsto na Constituição. Quem alimenta o Portal de Informação dos Municípios são 

os próprios Municípios, uma vez que a FECAM não possui os dados individuais de cada ente. 

2) SisRuralWeb: Ferramenta responsável por emitir, cadastrar e gerenciar as notas 

de produtor rural, com 2.362 notas emitidas em 2018 e 648 notas emitidas em 2019, mas que 

será substituído, automaticamente, pelo RuralWeb, novo sistema que, além gerenciar a emissão 

de blocos de notas de produtor rural, também vai contar com módulos específicos para o 

controle de bonificação rural, controle de horas máquinas e do movimento econômico agrícola 

municipal. Com esses novos módulos a administração municipal vai contar com uma ferramenta 

moderna e ágil que auxiliará o governo municipal na criação de políticas públicas que ajudem 

e/ou incentivem os produtores a produzir mais e com mais qualidade, fortalecendo e firmando 

o produtor no campo. Sistema semelhante a esse no mercado, anualmente, custa em torno de 

R$ 14.000,00 para a Prefeitura, valor que inclui o suporte via telefone e internet, não incluindo 

alterações no sistema, implantação e treinamento.  

3) Consultor on-line: Sistema de Consulta Técnica por meio do qual consultores 

especializados nas áreas de Finanças Públicas, Contabilidade Pública, Jurídica, Tributária, 

Controle Interno e Assistência Social emitem pareceres a perguntas formuladas no site da 

FECAM. Muitas das respostas elaboradas pelos consultores especializados são selecionadas e 

publicadas no mesmo campo “Projetos e Serviços” – “Consultoria”, com o objetivo de 

proporcionar aos agentes públicos uma fonte de pesquisa para auxiliá-los na solução de 
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problemas. Desde vosso atual mandato, o município realizou duas consultas ao portal do 

Consultor on-line, os quais eram relativos à área do trânsito. Consultorias contratadas para 

pareceres específicos na área jurídica custam cerca de R$ 2.350,00 a hora, conforme tabela 

vigente da OAB. 

Ressaltamos que o seu questionamento sobre “planilha em formato .xls ou csv contendo 

o total que a Prefeitura Municipal do Pinhalzinho (SC) arrecadou a título de ISS por cada um dos 

CNAEs listados abaixo, por ano e por mês, entre janeiro de 2014 até presente data. CNAE

 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 2722801 FABRICACAO DE BATERIAS E 

ACUMULADORES PARA VEICULOS AUTOMOTORES” somente poderá ser respondida pelo 

próprio Município de Pinhalzinho.  

 

Informamos ainda que o contato poderá ser feito no endereço: 

Av. São Paulo, 1615 - Centro, Pinhalzinho - SC, 89870-000 

 

Pelo site do Município: 

http://www.pinhalzinho.sc.gov.br/ 

 

Pelo telefone:  

Fone: (49) 3366 6600 

 

Ou ainda pelo Portal da Transparência do Município de Pinhalzinho: 

https://pinhalzinho.atende.net/?pg=transparencia#!/ 

 

Colocamos o departamento jurídico desta instituição à disposição pelo e-mail 

juridico@fecam.org.br e telefone 48 3221-8800 para dirimir quaisquer dúvidas. 

 

JULIANA PLÁCIDO 

Coordenadora Núcleo de Assistência Jurídica 

FECAM 
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