ACORDO DE CONDUTA E REGRAS DE GOVERNANÇA DO
SISTEMA FECAM FRENTE A EVENTOS E PROJETOS
Transparência, Ética e Governança no Planejamento e na Execução dos Projetos
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O Acordo de Conduta e Regras de Governança do Sistema FECAM Frente a Eventos e Projetos
é um pacto entre as organizações que compõem o Sistema, destacadamente, os Municípios,

Associações de Municípios e Consórcios e as empresas e instituições parceiras que tem o objetivo
de contribuir para o fortalecimento do Municipalismo catarinense, através da cultura e a prática de
governança, integridade e transparência do segmento na realização de eventos e ações.
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O Pacto pretende ser uma ferramenta eficiente para ampliar o diálogo e congregar, em breve,
outros atores do segmento em torno de temas como Transparência, Ética, Probidade e

Governança no Planejamento e na Execução dos Projetos e na construção dos processos, relações
e parcerias.
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Trata-se de um projeto ambicioso que, neste momento, será estruturado a partir das
diferentes dimensões que envolvem a promoção do Congresso de Prefeitos e Prefeitas 2019,

a partir da própria delimitação metodológica do evento, sua programação, oferta de experiências
aos participantes e reunindo a cadeia de fornecimento de produtos e serviços mobilizados para o
evento. Desejamos oferecer um Congresso de impacto para pessoas e cidades, promovendo e
entregando experiências e reflexões sobre inovação e sustentabilidade na gestão pública.
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A sabedoria e diversidade de aptidões dos colaboradores do Sistema FECAM (equipes técnicas,
dirigentes, diretorias e demais lideranças) serão valorizados na organização dos conteúdos,

logística e execução do Congresso de Prefeitos e Prefeitas 2019. Além disso, visando a importância
dos diversos segmentos sociais, o evento incorporará em seus processos ações de valorização das
minorias, mulheres, crianças e adolescentes, idosos e outros, tudo atrelado à promoção do
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desenvolvimento humano, à sustentabilidade e ao sentimento de pertencimento ao território
catarinense.
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O desenvolvimento do Acordo não termina com o seu anúncio, ao contrário, aqui tratamos
sobretudo de lançar uma semente que esperamos germinar, já que a dinâmica de

implementação dos valores, ideias e medidas contemplados nele extrapolam o horizonte de um
único evento ou projeto e devem se espraiar para toda a práxis política e administrativa no Sistema
FECAM, inspirando e motivando boas práticas nas Gestões Públicas.
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Trabalharemos com entusiasmo e determinação pela valorização da identidade e força política
e institucional do Sistema FECAM, destacadamente, dos Municípios, das Associações de

Municípios e dos Consórcios. Nos comprometemos a reunir e valorizar as boas práticas e as ideias
do Sistema FECAM. É nosso dever representar o municipalismo e suas organizações e
promoveremos debates e ações em perspectiva interdisciplinar, assegurando transversalidade,
conexão e integração.
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Nosso projeto deve transitar entre temas de fronteira e considerar novas tendências e
conceitos. Mas, acima de tudo, precisamos valorizar a demonstração de ações concretas para

a vida das pessoas. O projeto de execução do Congresso de Prefeitos e Prefeitas deverá inaugurar
de maneira mais efetiva uma dimensão que assegure ações de sustentabilidade e integridade nos
processos de Planejamento e Execução dos eventos e projetos do Sistema. Nosso propósito é
apresentar às organizações, líderes e participantes, tendências e vivências práticas que possam
inspirar atitudes sustentáveis e melhorias nas nossas comunidades.
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Na dimensão proposta, o termo sustentabilidade abriga um conjunto de paradigmas para o
uso dos recursos que visam satisfazer "as necessidades do presente sem comprometer a

capacidade das gerações futuras satisfazerem as suas próprias necessidades1". Ele deve considerar
a sustentabilidade ambiental, econômica e sociopolítica.
1

ONU _ Relatório Brundtland da Organização das Nações Unidas, 1987
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Sabemos do grande desafio de acolher criativamente e valorizar as inúmeras áreas e valores
ativos no Sistema. Nosso esforço será o da inclusão e do incentivo à inovação, com a necessária

serenidade para manter o foco e a humildade para aceitar que nosso amadurecimento será gradual
e que nem sempre será possível atender a todos os pedidos e ideias. Teremos generosidade de
experimentar, de testar e, principalmente, de aprender como nossos erros e acertos.
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Construiremos parcerias e buscaremos apoio para fortalecer o Acordo. Tais processos
serão regulados por compromissos, contratos e regras que expressarão e assegurarão a

boa governança, com ética e responsabilidade. Nossos planos de trabalho e execução financeira
serão sempre públicos e transparentes, bem como os mecanismos de acompanhamento dos
projetos (divulgação dos conteúdos, contratos, custos e parcerias). Haverá absoluto rigor na
condução dos processos, em respeito aos princípios da integridade, legalidade; impessoalidade;
moralidade e probidade administrativa.
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A partir da produção deste primeiro evento, queremos transformar nossas próprias
práticas e impactar o futuro da FECAM e das demais organizações. Do fundo do nosso

coração, desejamos despertar sentimentos, converter práticas e deixar um legado que favoreça
uma nova cultura e uma nova forma de relacionamento com a vida, o meio ambiente e o
desenvolvimento humano e social.
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Por fim, o propósito da apresentação do presente texto é incentivar o debate em torno
dos seus objetivos e valores, na busca do seu contínuo aprimoramento. O legado de

aprendizado e amadurecimento institucional será inexorável, permitindo um novo ganho de cultura
em todas as dimensões de gestão e governança.
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