
12/07/2021

1/3

GABINETE DO PREFEITO
 MENSAGEM N.º 024/2021

 
Excelentíssimo Senhor
Evandro Sá Barreto Leitão
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará
 
 
Senhor Presidente,
 
Excelentíssimos Senhores Deputados Estaduais
 
 
 
Submeto à elevada consideração dessa Augusta Casa, para fins
de apreciação e pretendida aprovação, atendidos os dispositivos
que disciplinam o processo legislativo, o incluso Decreto
Municipal Nº. 032/2021 que “Decreta Estado de Calamidade
Pública no Município de Altaneira, em virtude da Pandemia do
COVID-19 e adota outras providências”, nos termos do Art.
65, da Lei Complementar Federal N 101, de 04 de maio de
2000, em razão dos efeitos negativos provocados pela
pandemia no novo Coronavírus nas finanças públicas.
 
A sociedade brasileira tem vivenciado, uma grave crise de
saúde pública no País, em decorrência da pandemia
internacional ocasionada pelo coronavírus SARS-COV-2
(Covid-19).
 
Essa crise gerou a necessidade de aportar recursos públicos
emergencialmente para o setor de saúde, os quais não estavam
previstos ou planejados para acontecer no orçamento do
corrente ano.
 
Ademais, a pandemia está causando enorme impacto negativo
na economia e nas finanças públicas, em razão da restrição da
circulação de pessoas, produtos e serviços, com consequente
queda da arrecadação do Estado.
 
Para enfrentar essa grave situação, e considerando a
necessidade de conter o avanço da doença, Administração
Pública Municipal, ciente do dever constitucional de proteger
os cidadãos, vem adotando uma série de medidas enérgicas e
necessárias, tanto para conter e prevenir o avanço da doença,
como para ao menos amenizar os catastróficos efeitos da
pandemia na economia de nosso Município.
 
Nesse mister, o Poder Executivo Municipal vem adotando uma
série de medidas enérgicas e necessárias tanto para prevenir e
conter o avanço da doença, como para ao menos amenizar os
severos efeitos econômicos em sua decorrência, destacando-se
todas as medidas já decretadas pelo Município relativos ao
coronavírus, tendo ainda sido expedido o Decreto de
Calamidade Púbica nº 032 de 12 de julho de 2021, que declara
o Estado de Calamidade Pública no Município de Altaneira, e
segue anexo à essa mensagem.
 
Contudo, para enfrentar a pandemia e todos os seus efeitos, a
adoção das referidas medidas não será suficiente. É que, como
se sabe, as medidas que vêm sendo tomadas pelo Poder Público
Municipal implicam em aumento significativo nos gastos do
Poder Público, despesas essas que não estavam previstas no
orçamento do Município e que precisarão advir
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inevitavelmente dos cofres públicos, levando à necessidade de
reprogramação financeira do orçamento para fins de ajuste das
contas públicas.
 
Concomitantemente a esse aumento de despesas, temos uma
acentuada desaceleração das atividades econômicas, já que
estamos tendo de enfrentar o necessário isolamento social, que
mantém as pessoas em casa e obrigam o comércio a fechar
temporariamente as portas, impactando nos rendimentos das
empresas e das famílias.
 
Isso está tendo e terá grandes repercussões nos cofres federais,
estaduais e municipais, ainda que se tenha tido grande zelo
pelo equilíbrio fiscal nos últimos anos. É inequívoco o impacto
que a pandemia causará na arrecadação do ISS, ICMS e outros
impostos, bem como nos repasses obrigatórios do FPM, e
ainda, nos repasses voluntários decorrentes de convênios,
contratos de repasse e instrumento congêneres.
 
Esse cenário de elevação das despesas e redução das receitas
públicas provavelmente comprometerá o atingimento, pelos
entes da Federação, de indicadores de desempenho fiscais
previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC Federal nº
101, de 2000), a qual exige a adoção de mecanismos de
contingenciamento de recursos públicos por parte de todos.
 
No caso do Município de Altaneira, medidas de ajustes já vêm
sendo adotadas para evitar esse cenário, a exemplo do corte de
despesas não essenciais. Contudo, tais cortes não podem atingir
o pagamento de diversos fornecedores de bens e serviços
essenciais ao Município, nem tampouco a folha de pagamento,
e menos ainda os gastos emergenciais para combater a
pandemia do novo coronavírus.
 
Portanto, diante desse cenário é extremamente necessário que a
Administração Pública Municipal seja municiada das
excepcionais flexibilizações das regras de responsabilidade
fiscal, conforme previsto expressamente no art. 65 da Lei
Complementar nº 101/2000.
 
Julga-se importante, assim, o reconhecimento por esta Casa
Legislativa, do estado de calamidade pública no âmbito
municipal, enquanto perdurar a crise na saúde por conta do
novo coronavírus, para que, conforme autorizado pelo art. 65
da Lei de Responsabilidade Fiscal, o Município de Altaneira
seja dispensado do atingimento dos resultados fiscais e da
limitação de empenho prevista no art. 9º da referida Lei
Complementar.
 
Convicto de que os ilustres membros dessa Casa Legislativa
haverão de conferir o necessário apoio à presente solicitação,
rogo a Vossa Excelência emprestar sua valiosa colaboração no
seu encaminhamento urgente, tendo em vista a importância da
matéria.
 
No ensejo, apresento a Vossa Excelência e aos seus eminentes
Pares protestos de elevado apreço e distinguida consideração.
 
Altaneira, Estado do Ceará, em 12 de julho de 2021.
 
 
 

FRANCISCO DARIOMAR RODRIGUES SOARES
Prefeito Municipal
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