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MENSAGEM N° 009, DE 07 DE ABRIL DE 2020. 

Excelentissimo( a) Senhor( a) Presidente, 

Excelentissimos( as) Senhores( as) Deputados( as), 

.:, 
Submeto a elevada consideracao dessa Augusta Casa, para fins de 

apreciacao e pretendida aprovacao, atendidos os dispositivos que disciplinam o processo 

legislativo, do Decreto Legislativo, que DECLARA ESTADO DE CALAMIDADE 
, " , 

PUBLICA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE ABAIARA, NOS TERMOS DO 

ART. 65, DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N° 101, DE 4 DE MAIO DE 

2000, EM RAZAO DOS EFEITOS NEGATIVOS PROVOCADOS PELA 

PANDEMIA DO NOVO CORONAViRUS NAS FINAN<;AS PUBLICAS. 

A sociedade brasileira tern vivenciado, nos ultirnos dias, uma grave crise de 

saude publics no Pais, em decorrencia da pandemia internacional ocasionada pelo 

coronavirus SARS-COV-2 (Covid-19). 

Ademais, a pandemia esta causando enonne impacto negativo na economia 

e nas financas piiblicas, em razao da restricao da circulacao de pessoas, produtos e 

services, com consequente queda da arrecadacao do Estado. 

Para enfrentar essa grave situacao, e considerando a necessidade de conter o 

avanco da doenca, Administracao Publica Municipal, ciente do <lever constitucional de 

proteger os cidadaos, vem adotando uma serie de medidas necessarias, tanto para conter 

e prevenir o avanco da docnca. 

Nesse mister o Poder Executivo Municipal vem adotando medidas 

necessarias tanto para prevenir como conter o avanco da doenca, como se extrai no 

disposto nos decretos municipais n°s. 007 e 008, restando ainda necessario a expedicao 
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do Decreto de Calamidade Pubica n°. 009/2020, que declara o Estado de Calamidade 

Publica no Municipio de Abaiara (anexo a essa mensagem). 

Contudo, para enfrentar a pandernia e todos os seus efeitos, a adocao das 

medidas ja adotadas nao serao suficientes, devendo ainda ser chancelada o estado de 
¢: 

Calamidade Publica pela Assembleia Legislativa. 

Nao se pode olvidar que temos uma desaceleracao das atividades 

economicas, ja que estamos tendo de enfrentar o necessario isolamento social, que 
mantem as pessoas em casa e obrigam o comercio a fechar ternporariamente as portas, 
impactando nos rendimentos das empresas e das familias. 

Isso esta ten do e tera grandes repercussoes nos cofres f ederais, estaduais e 

municipais, ainda que se tenha tido grande zelo pelo equilibrio fiscal nos ultimos anos. 

E inequivoco o impacto que a pandemia causara na arrecadacao do ISS, 

ICMS e outros impostos, hem como nos repasses obrigatorios do FPM, e ainda, nos 

repasses voluntaries decorrentes de convenios, contratos de repasse e instrumento 
" congeneres. 

Esse cenario de elevacao das despesas e reducao das receitas publicas 

provavelmente comprometera o atingimento, pelos entes da Federacao, de indicadores 

de desempenho fiscais previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC Federal n° 101, 

de 2000), a qual exige a adocao de mecanismos de contingenciamento de recursos 

publicos por parte de todos. 

No caso do Municipio de Abaiara mesmo com esforco para atender as 

diretrizes das metas fiscais a situacao acaso venha se agravar e imprescindivel que se 

possa se valer das prerrogativas do estado de Calamidade Publica. 
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Mesmo diante da crise instalada deve ser mantido o pagamento de diversos 

fomecedores de hens e services essenciais ao Municipio, e, sobretudo, a folha de 

pagamento, e possiveis gastos emergenciais para combater a pandemia do novo 
' coronavirus. 

Portanto, diante desse ' . cenano e extremamente necessario que a 

Administracao Publica Municipal seja rnuniciadadas excepcionais flexibilizacoes das 

regras de responsabilidade fiscal, conforme previsto expressamente no art. 65 da Lei 

Complementar n° 101/2000. 

Julga-se importante, assim, o reconhecimento por esta Casa Legislativa, do 

estado de calamidade publica no ambito municipal, enquanto perdurar a crise na saude 

por conta do novo coronavirus, para que, conforme autorizado pelo art. 65 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, o Municipio de Abaiara seja dispensado do atingimento dos 

resultados fiscais e da limitacao de empenho prevista no art. 9° da referida Lei 

Complementar. • 

Convicto de que os ilustres membros dessa Casa Legislativa haverao de 

conferir o necessario apoio a presente solicitacao, rogo a Vossa Excelencia emprestar 

sua valiosa colaboracao no seu encaminhamento urgente, tendo em vista a importancia 

da materia, 

No ensejo, apresento a Vossa Excelencia e aos seus eminentes Pares 

protestos de elevado apreco e distinguida consideracao. 

Gabinete do Prefeito, 07 dias do mes de abril de 20 0 . 
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