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Crise vem causando dificuldade no repasse
de verbas federais aos municípios brasileiros
Num efeito dominó,
o rombo dos orçamentos
públicos chegou ao elo mais
fraco: as prefeituras. Com
caixa mais apertado e pouca
capacidade de arrecadação,
os prefeitos têm lançado mão
de várias medidas para
fechar as contas: a lista do
ajuste municipal inclui desde
a demissão de funcionários
até a redução do horário de
expediente dos órgãos
públicos. O malabarismo,
porém, não deve ser
suficiente: mais de 60% das
prefeituras vão terminar o ano
no vermelho, segundo
pesquisa da Confederação
Nacional dos Municípios
(CNM).
A deterioração das contas
dos municípios, assim como
vem ocorrendo com os
governos estaduais, tem
como pano de fundo a grave
crise fiscal que assola o

Brasil. No caso dos Estados,
o problema foi agravado pela
combinação entre aumento
da dívida e crescimento das
despesas com pessoal. Nas
prefeituras, o nó está na alta
dependência das verbas da
União. Com arrecadação
mais fraca desde o ano
passado, os prefeitos têm
sido afetados pela queda nos
repasses públicos. Hoje
apenas 10% dos 5.570
municípios do País têm
arrecadação
própria
suficiente para bancar suas
despesas.
Na maioria dos casos, a
principal fonte de recursos é
o Fundo de Participação dos
Municípios
(FPM),
composto pela arrecadação
do Imposto de Renda (IR) e
Imposto sobre Produto
Industrializado (IPI). E
qualquer corte nesse fundo

faz um estrago enorme nos
cofres dos municípios.
Com a recessão econômica,
que derrubou a arrecadação
dos governos federal e
estaduais depois de quase
uma década de alta
ininterrupta, os repasses
começaram a minguar. No
ano passado, o FPM teve
queda real (descontada a
inflação) de 2,3% e, neste
ano, de 13,7% até abril.
Enquanto isso, as despesas
com pessoal – principal fasto
das prefeituras – e custeio
continuaram a crescer. Só o
piso salarial dos professores
subiu 11,36%.
Sem saída. O resultado dessa
equação não tem sido
positivo: falta dinheiro para
pagar salário, fazer obras de
infraestrutura, comprar
remédios, abastecer os
veículos e garantir a merenda
escolar. “Ao contrário dos

Estados, que têm elevado
endividamento, o problema
dos municípios está mais
associado à queda de
arrecadação e ao aumento de
gastos. Eles não têm para
onde correr para se
financiar”, afirma o consultor
em contas públicas, Raul
Velloso.
A situação é tão grave que
entrou no conjunto de
prioridades do presidente em
exercício Michel Temer. Em
seu primeiro discurso, ele
falou da necessidade de uma
reformulação do pacto
federativo, que hoje provoca
desequilíbrio entre as três
esferas públicas na repartição
dos tributos. “Estados e
municípios precisam ganhar
autonomia verdadeira sobre
a égide de uma federação
real, não sendo uma
federação artificial, como
vemos atualmente”, afirmou.

Tribunal de Contas fará auditoria
na saúde em 12 municípios
O Tribunal de
Contas do Estado (TCE)
de Sergipe fará auditoria
operacional
nos
municípios de Capela,
Feira Nova, Gararu,
Laranjeiras, Malhada dos
Bois, Nossa Senhora das
Dores,
Riachuelo,
Graccho Cardoso, Divina
Pastora, Porto da Folha,
São Miguel do Aleixo e
Siriri.
A auditoria vai avaliar as
condições
de

funcionamento
das
unidades de saúde, o
quadro de servidores,
carga horária, estoque e
descarte
de
medicamentos, material
médico hospitalar entre
outros pontos.
No relatório prévio
elaborado pela Diretoria
de Controle Externo de
Obras e Serviços
(DCEOS), apresentado
pela conselheira Angélica
Guimarães, foi divulgado

um diagnóstico das ações
referentes a Atenção
Básica de Saúde. Nele,
Siriri apareceu com o
melhor desempenho,
servindo de referência
para
os
outros
municípios.
Já os municípios de
Graccho Cardoso, Divina
Pastora, Porto da Folha e
São Miguel do Aleixo
apresentaram resultados
insatisfatórios. Divina
Pastora, Feira Nova,

Gararu,
Graccho
Cardoso, Laranjeiras,
Porto da Folha e São
Miguel do Aleixo
aplicaram menos de 5%
na Atenção Básica e
V i g i l â n c i a
Epidemiológica.
O relatório apontou ainda
que 11 dos municípios
não informaram despesas
com ações de vigilância
sanitária e Porto da Folha
não registrou ações.

Município de Siriri teve o melhor desempenho entre os municípios analisados.
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DE QUEM É A CULPA DO
ESTUPRO COLETIVO?
ARAME FARPADO
Cláudio “Botafogo” Messias

O deputado estadual Gilson
Andrade (foto) cobrou do
Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transporte
(Dnit) mais atenção com a
rodovia BR-101, no trecho
duplicado entre Estância e
Aracaju. Segundo o parlamentar,
em vários pontos da pista há
acúmulo de água, colocando a
vida de motoristas em risco.
Gilson afirma que por pouco não
se envolveu num acidente grave
com um caminhão. “Vinha
dirigindo e quando fui
ultrapassar, o caminhão jogou
água no meu para-brisa e fiquei
sem visibilidade alguma. Por
pouco não tombei o carro”.
MELHORIAS
Gilson Andrade cobrou também
melhorias na rodovia de acesso
ao povoado Abaís, no litoral
estanciano, trecho que interliga
a BR-101 à praia. De acordo com
o deputado, a pista está cheia de
falhas por causa dos constantes
reparos
de
tapa-buraco
executados pelo Departamento
Estadual de Estradas e Rodagens
(DER). “O trecho está irregular. A
sinalização também precisa de
uma vistoria”, pediu o
parlamentar.
ROMBO
“O problema da previdênciado
Estado está cada vez maior. O
déficit estimado para este ano é
de R$ 1 bilhão, ou seja, 20% do
orçamento estadual será utilizado
com essa despesa. Por outro lado,
os servidores públicos, que a
vida toda fizeram sua parte, não
podem ser penalizados. O TCE
está fazendo a sua parte
debatendo esse tema e é
importante que nós parlamentares
estejamos presentes nesta
audiência”, comenta o deputado
estadual Georgeo Passos, PTC.
SÃO JOÃO DOS IDOSOS
Em comemoração ao mês dos
festejos juninos e visando
promover atividades de
promoção à saúde, as Unidades
de Saúde da Família (USFs)
Sinhazinha, Ávila Nabuco e
Fernando Sampaio participaram,
com seus respectivos grupos de
usuários da terceira idade, do São
João dos Idosos no Asilo Rio
Branco, localizado no bairro
Luzia. O evento, que acontece
todos os anos, reuniu, além dos
36 idosos atendidos pelo Asilo,
cerca de 200 usuários da terceira
idade atendidos nas Unidades.
SERVIDORES NO SÃO JOÃO
Ontem, o clima dos festejos
juninos invadiu as Unidades de
Saúde da Família (USFs) Antônio

Alves e Cândida Alves,
localizadas nos bairros Atalaia
e
Santo
Antônio
respectivamente. Os usuários
e as equipes que trabalham na
unidade foram recepcionados
com mesas de comidas típicas
e sorteio de brindes. De acordo
com a apoiadora da 1ª região,
LeydeRayane Brito, o evento
realizado na USF Antônio
Alves teve o objetivo
depromover um momento de
descontração e aproximar os
usuários da equipe.
CARAVANA SAÚDE
Dando continuidade aos
serviços de promoção à saúde
da população aracajuana, a
Prefeitura Municipal de
Aracaju, por meio da Secretaria
Municipal de Saúde (SMS),
vem realizando edições da
Caravana Saúde Aracaju nas
feiras livres, a exemplo da feira
do conjunto Dom Pedro I,
localizado no bairro José
Conrado de Araújo, e, apesar
da
forte
chuva
que
surpreendeu as equipes da
SMS, foram contabilizados 176
testes rápidos realizados no
Centro
de
Testagem
Aconselhamento
(CTA)
Itinerante, destes, cinco
reagentes para sífilis. Foram
realizados ainda 52 aferições de
pressão arterial e panfletagem
de conscientização sobre o uso
de preservativos e a
importância dos testes
preventivos.
FACILIDADE
Para a feirante Célia Carla da
Silva, 36 anos, a ação facilita o
acesso dos que trabalham na
feira aos serviços de saúde.
“Muito boa essa ação porque
a gente que trabalha o dia todo,
em diferentes feiras, porque
todo dia tem feira em algum
lugar e, na correria, que é muito
grande, às vezes não dá pra ir
ao posto. Aqui, rapidinho eu
conferi minha pressão e ainda
fiz o teste, pra mim foi muito
bom”, afirmou.
UM VAI E OUTRO ATRÁS
O senador Eduardo Amorim,
PSC, derrotado por Jackson
Barreto de Lima, PMDB, na
disputa pelo governo do
Estado, vira e mexe vai à
Itabaiana, caminhar com o
prefeito Valmir dos Santos
Costas
(Valmir
de
Francisquinho), PR, visitando
obras e passando para a
população que os dois estão
fazendo favores ao povo,
quando, na realidade, tudo é
feito com o dinheiro da
população e Valmir cumpre com
as suas obrigações. O mais
interessante é que depois de
Eduardo ir à Itabaiana, Jackson
Barreto vai atrás. Parece que há
uma disputa municipal. É bom
lembrar que na campanha
eleitoral se disse muito que
Eduardo nunca ligou para a sua
terra e ele tenta consertar isso,
passeando na obras.
JACKSON NA SERRA

O governador Jackson Barreto,
visitou o município de Itabaiana
para acompanhar de perto o
andamento da obra do programa
Águas de Sergipe. Com ele, o vice
governadorBelivaldo Chagas, PSB,
o presidente da ALESE, Luciano
Bispo, PMDB, e autoridades do
Estado e do município. O
investimento de mais de R$ 22
milhões compreende a construção
da estação de tratamento de esgoto
(ETE). Jackson impressionou com
sua excelente memória. Ele lembrou
do funcionário que havia
trabalhado em outras obras há anos
atrás. Imaginem a felicidade do
operário!
CALÇAMENTO
Ao lado do prefeito de Itabaiana,
Valmir de Francisquinho, o Senador
Eduardo Amorim visitou obras de
calçamento do bairro José Milton
Machado e o Centro de Iniciação
ao Esporte para os quais destinou
emendas. E também visitaram a
construção de duas escolas.
SEM ÁGUA
População de São Cristóvão cobra
do prefeito Jorge Eduardo dos
Santos (Jorjão) regularização do
abastecimento de água. É bom
lembrar que a cidade histórica
recebe visitantes, que saem
decepcionado com o abandono da
primeira capital de Sergipe.
TANQUE DE PEDRA
A Assembleia Legislativa de
Sergipe (Alese) aprovou indicação
de nº 183/2016, de autoria do
deputado estadual Luciano
Pimentel, que solicita apoio ao
governo do estado, para a
viabilização de projeto de
implantação de poço artesiano no
Povoado Tanque de Pedra,
localizado no município de Nossa
Senhora da Glória, no estado de
Sergipe. De acordo com o
parlamentar, as condições básicas
da vida é dever do estado, cuja
finalidade é assegurar ordem
pública, segurança das pessoas, do
patrimônio e observância das
garantias fundamentais, conforme
a Constituição do Estado de Sergipe
e Constituição Federal de 1988. “A
execução do projeto desse poço
artesiano atenderá o povoado, que
tem cerca de 500 habitantes”,
justifica. A indicação de Pimentel
foi concomitantemente endereçada
ao diretor-presidente da Companhia
de Desenvolvimento de Recursos
Hídricos e Irrigação de Sergipe
(COHIDRO), José Carlos Felizola
Filho, para viabilidade do projeto.
SAMBAMBIRA
De autoria da deputada estadual
professora Ana Lúcia Menezes, PT,
a Assembleia Legislativa aprovou
Projeto de Lei reconhecendo de
utilidade pública estadual a
Associação do Assentamento
Sambambira com sede no município
de Santana do São Francisco e foro
na Comarca de Neópolis.
SALGADO
Moradores dos Povoados
Quebradas 1,2,3,4 e 5 e Carlos
Torres procuraram o deputado
estadual Garibalde Mendonça,
PMDB, que interceda junto ao

Conversava com um amigo sobre o estupro de uma jovem de 16 anos. E ele me
disse: diariamente, crianças de meses e até doze, treze, quatorze, quinze anos de idade
são estupradas e nunca se viu nenhuma atriz sair em defesa dessas pobres coitadas,
miseráveis, filhas de pessoas humildes. São centenas anualmente e não há nenhuma
mobilização nacional contra isso. De repente, este caso ganha manchetes nacionais e
internacionais. É uma hipocrisia social e mostra o quanto é podre nossa sociedade,
que só se interessa pelos holofotes da midia e os pobres que se danem. Concordei
com ele em parte, porque somos radicalmente contrários ao crime de qualquer espécie.
Mas este caso serve de uma reflexão, principalmente para os pais que não procuram
saber com quem estão os filhos. Já vi diversas vezes meninas de doze a quinze anos –
imagino a idade pela aparência- dançando seminuas diante dos paredões, após o término
de shows. Estas meninas têm pais e estes não estão nem ai, para o que elas fazem.
Outro dia assisti a uma reportagem com essas jovens que vão para os bailes funks e
transam na rua, dentro de carro e nem perguntam o nome do parceiro ou da parceira.
O importante é fazer o que dá na cabeça.
Em alguns casos, estas meninas tomam muita bebida e usam drogas, porque não querem
parecer careta para as demais colegas. Voltam para casa na maior inocência e quando
questionada dizem que estavam na casa de uma colega. Claro que combina com alguma
amiga, para que se o pai tentar saber, esta confirmar a mentira.
Voltando a jovem estuprada, numa entrevista ela diz que contou 28 estupradores. Noutra
são 33. Numa ela foi dormir com o namorado, noutra já não sabe onde estava. Em
determinada entrevista diz que frequentava o tal do Morro São João ou Morro do
Barão, ninguém sabe qual foi o lugar.
Algumas informações dão conta de que ela tinha por costume sair e passar vários dias
sem aparecer em casa. Se é verdade, mostra a sua indisciplina para com os pais. Outras
dizem que ela teve um filho aos treze anos de idade, o que quer dizer que engravidou
por volta dos doze anos. Isto, se é uma realidade, também, não dá o passaporte para
fazerem tamanha monstruosidade.
Ela diz que chegou até a Praça Seca (fiz uma das faculdades que conclui na minha vida,
nas proximidade da Praça Seca, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Poucas lembranças
tenho da tal praça, onde cheguei a participar de um desfile estudantil) sozinha. Noutra
matéria, ela foi levada por um amigo, que se condoeu dela.
Outra coisa que nenhum repórter teve a coragem de perguntar e insistir, é se ela é
usuária de drogas e bebidas alcóolicas e se ela tinha consumido durante o baile. Claro
que ser usuária de drogas não justifica o crime.
Meu avô dizia: quem com porcos se mistura, farelos come. É uma frase certíssima.
A tal liberdade que os jovens procuram e que alguns pais aceitam, para que não passem
como retrógados, ultrapassados e por vai, se transformou em libertinagem e permissão
para fazer tudo que achar ser correto.
Depois dela, quantas crianças já não foram estupradas e não se vê nenhum movimento
nas redes sociais, pedindo justiça e prisão do ou dos monstros. A sociedade tem que
repensar e vê que a impunidade é grande. Há alguns anos em Vitória, uma menina foi
barbaramente estuprada e morta por jovens de classe média e alguns ricos e nada
aconteceu, porque se tinha dinheiro e as atrizes e atores não deram a cara, protestando
e pedindo punição. Porque eles são filhos de milionários e a menina uma pobre coitada.
Araceli Cabrera Sánchez Crespo (Vitória, 2 de julho de 1964 – Vitória, 18 de maio de
1973) foi uma criança brasileira assassinada violentamente em 18 de maio de 1973 por
Paulo ConstanteenHelal e Dante Michelini. Seu corpo foi encontrado somente 6 dias
depois, desfigurado por ácido e com marcas de extrema violência e abuso sexual. Os
autores do crime, pertencentes a famílias influentes do Espírito Santo, jamais foram
condenados, mesmo com fortes evidências de que este não foi o primeiro crime da
dupla. Posteriormente, a data da morte de Araceli foi transformada no Dia Nacional de
Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes pelo Congresso
Nacional.
Vamos deixar de ser hipócritas e exigir punição para todos e não apenas neste caso.
Desafio as atrizes e outros a questionarem o juiz que absolveu os monstros que
estupraram e mataram Araceli, filha de um eletricista e uma boliviana.
Que tal os astros da TV fazerem uma campanha nacional, pedindo castigo para os
envolvidos na barbaridade contra Araceli?
governador Jackson Barreto de
Lima, PMDB, para que recupere
as estradas que cortam as
comunidades, porque são
essenciais para a escoação da
produção e outras atividades.
UMBAÚBA
A turma do Conjunto
Habitacional Amália da Silva
Cardoso, no município de
Umbaúba, solicita ao Governo do
Estado de Sergipe que execute
obras de drenagem de
pavimentação. Preocupado com
a situação, o deputado estadual
Garibalde Mendonça, PMDB,
encaminhou pedido ao secretário
de Estado da Infraestrutura,
Valmor Barbosa, para que agilize
a execução do projeto.
ITAPORANGA
Para que os moradores do
povoado Moita Formosa
(Salgado) possam escoar a
produção agrícola e transitar com
gado, o deputado estadual
Garibalde Mendonça, PMDB,
reivindica junto ao Governo do
Estado a construção de uma
ponte, ligando a comunidade ao
município de Itaporanga
D’Ajuda.

Cãosultório Veterinário

FREI JOSÉ
Por iniciativa do deputado
estadual Luiz Mitidieri, PSD, a
Assembleia
Legislativa
reconhece como de utilidade
pública
a
Associação
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Atendemos em Domicílio
Avenida Poço do Mero, 564 – Sala 5 –
Bugiu (Próximo ao final de linha) –
Fone: (79) 3252-7376 - Aracaju –
Sergipe – caosultoriovet@hotmail.com

A deputada estadual Maria
Mendonça (PP) demonstrou
preocupação com a insegurança
nas unidades de ensino
estaduais.O mais recente assalto
é da Escola Estadual Dom José
Vicente Távora, no bairro
América. “Cinco homens
armados e encapuzados
invadiram a escola, renderam o
segurança, prenderam os
funcionários no refeitório, foram
de sala em sala, agrediram
estudantes e roubaram celulares,
dinheiro, entre outros objetos de
valor. Uma das câmeras de
segurança
também
foi
quebrada”, explicou Maria (Foto).

Beneficente “Frei José Prazeres
de Bulhões, com sede e foro na
cidade de São Cristóvão.
POÇO VERDE
O ex-prefeito de Poço Verde,
Antônio da Fonseca (Tonho de
Dorinha) gostou mesmo de
governar a cidade e vai tentar mais
um mandato, brigando nas
eleições contra o prefeito Thiago
Basílio Dória de Almeida, (PSB).
A coisa vai pegar e poderá dar
Tonho na cabeça, mais uma vez.
Está tudo em casa.
AREIA BRANCA
A prefeita Maria Acácia de Souza
vai pegar uma pedreira, para
tentar ganhar as eleições
municipais.
Entre
seus
adversários estarão o vereador Zé
Ailton eAlan, apadrinhado pelo
ex-prefeito Agripino. É briga de
cachorro grande na terra da canade-açúcar e dos cajueiros.
ITABAIANINHA
Preocupado com a rodovia que
liga os municípios de Umbaúba e
Itabaianinha, o deputado
estadual Garibalde Mendonça,
PMDB, solicita do governador
Jackson Barreto de Lima, PMDB,
que mande consertar a via.
Argumenta que trata-se de
importante corredor para
escoamento da produção
agrícola, principalmente laranja, e
o transporte de gado, com
caminhões pesados. Com a via
esburacada aumenta o custo dos
produtores rurais e os riscos de
acidentes graves.
do GP do Brasil foi renovado há
dois anos e é válido até a
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Ponto das camisas - O ponto certo para o seu evento
Rua Propriá, 45 – Centro Aracaju - Sergipe
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Com as mãos e m
uita g
ar
te
muita
gar
arrra o Zuzar
Zuzarte
vem ffaz
az
endo história no Hande
bol
azendo
Handebol

Rubens Barroso
barrosorubens@yahoo.com.br

Um grupo de jovens que gosta de manter a forma e praticar esportes,
resolveram utilizar seus tempos de folga para treinar o que mais gostam
de fazer: jogar Handebol, eles gostaram tanto da ideia
que fundaram um clube, o Zuzarte. Agora eles
querem fazer história jogando com as mãos.
A equipe vem treinando desde 2014, onde o
objetivo inicial era apenas promover saúde,
iniciativa está tomada pelos atletas José Alan
dos Santos e
W e n d e l
Correia.
Segundo eles, que jogaram por
muitos anos o esporte, a intenção da volta aos
treinos era reunir novamente os amigos, mas com
o passar do tempo, eles se sentiram motivados a
formar uma equipe e voltar a participar de
campeonatos.
No treino, o professor de Educação Física e técnico
da equipe, Deywison Andrade, dá instruções e corrige
erros de jogos anteriores para que os atletas estejam
bem preparados. Segundo ele, “o ponto que mais
se destaca no time é a disciplina, fator altamente
reconhecido pelos que assistem aos nossos
jogos. O que nós mais insistimos em nossa
forma de jogar é excluir o individualismo e
realizar o trabalho em equipe. Esta é a melhor
forma de unificar o time e ter os melhores
resultados possíveis”.
O Zuzarte Handebol Clube hoje conta com 16 jogadores,
os quais são: Sidnei Aparecido, Wytan Souza, José Luiz de
Andrade, Deywison Andrade, Stephano Felipe de Oliveira, Wendel
Correia, Kelber Santos, Esmalle Pereira, Ronaldo Santos, Edmilson Gama,
FontayneLenyn, Lázaro da Conceição, José Alan dos Santos, Kelson
Santos, Morone Lima e Júlio César de Novaes.
Os treinamentos acontecem no Colégio Estadual Ministro Petrônio
Portela, no conjunto Augusto Franco, todas as terças-feiras, a partir
das 22h00.
Este ano a equipe participou de competições importantes no estado e
fora dele, são elas: II Copa Lagarto de Handebol, realizada na cidade de

Lagarto, nos dias 30 de abril e 01 de maio, a
equipe conseguiu obter o terceiro lugar.
No dia 27 de maio,a equipe embarcou para
Arapiraca para disputar a II Copa Sesc
Arapiraca de Handebol, A equipe masculina
Zuzarte de handebol Clube treinou forte
durante a semana, mesmo com as dificuldade
das fortes chuvas que caíram na cidade, os
jogadores não descuidaram dos treinamentos.
Deywison Andrade, professor de Educação
física e treinador da equipe entusiasmado com
sua equipe, os treinos realizado na quadra do
Colégio Estadual Ministro Petrônio Portela, no
conjunto Augusto Franco o deixou tranquilo e
otimista com a participação da sua equipe na II
Copa Sesc Arapiraca de Handebol.
A II Copa Sesc Arapiraca de Handebol é de
nível altíssimo, e tem a participação de seis
equipe do Estado de Sergipe, sendo 4

Recuo nas transferências reflete tombo na arrecadação
Além dos estados, os
municípios brasileiros
também foram atingidos
em cheio pela crise fiscal.
Nos primeiros cinco
meses do ano, os repasses
feitos pela União ao
Fundo de Participação dos
Municípios
(FPM)
somaram R$ 29,064
bilhões, valor nominal
(sem contar a inflação)
1,9%
inferior
ao
transferido em igual
período no ano passado.
Foi a primeira queda
desde a registrada nos
primeiros cinco meses de
2009, quando a crise
internacional derrubou a
arrecadação e, naquela
época, causou um tombo
de
5,45%
nas
transferências.
Quando considerada a
inflação, o recuo no
período é ainda mais
intenso, de 10,58% em
relação ao ano passado.
Nesse caso, a retração é
ainda maior que a
observada no ano pós-

crise global, quando a
queda real foi de 10,48%.
Para
efeito
de
comparação, em 2011 —
um ano após a economia
brasileira ter crescido
7,5% — o valor
transferido
aos
municípios chegou a
saltar
22,3%,
já
descontada a inflação.
O recuo está relacionado
à queda da arrecadação. O
FPM é composto por
24,5% do que o governo
recolhe com o Imposto de
Renda e o Imposto sobre
Produtos Industrializados
(IPI), ambos afetados pela
recessão.
80% DEPENDEM DO
FUNDO
A queda dos repasses
afeta pouco as grandes
capitais, mas pesa no caixa
da
maioria
dos
municípios brasileiros,
principalmente
os
menores. Segundo o
economista François
Breamaker, gestor do
Observatório de Finanças

Municipais, que compilou
os números do Tesouro
Nacional, o FPM é a
principal fonte de renda de
4.450
municípios,
81,54% do total.
— Como eles não têm
grandes despesas, não
imaginamos que entrarão
em crise absoluta. Mas
devem colocar o pé no
freio (nos gastos) —
afirma o especialista.
A divisão dos recursos do
FPM leva em conta
fatores como renda per
capita e população.
Segundo o técnico do
Ipea Rodrigo Orair,
especialista em finanças
municipais, as cidades
mais pobres do Nordeste
são as mais prejudicadas
em caso de queda dos
repasses. E pior: há pouco
a ser feito, na avaliação do
economista.
Os
municípios são muito
mais dependentes de
repasses do que os
estados.

— O orçamento dos
municípios é reflexo do
que ocorre com as
transferências, é o que a
gente
chama
de
arrecadação boca do
caixa. Se a economia está
bem, eles gastam, se está
mal, não têm como gastar
— afirma Orair.
Na avaliação do técnico, o
problema é agravado pelo
efeito da crise nos
impostos municipais,
como o ISS (sobre
serviços) e o ITBI (sobre
transações do mercado
imobiliário). Para lidar
com o desequilíbrio das
finanças municipais, ele
afirma que deve ser
necessário um auxílio
extra da União. Isso foi
feito em duas ocasiões:
em 2009 e em 2013, por
meio
de
medida
provisória. A longo prazo,
Orair sugere ações que
fortaleçam as cidades a
lidarem com novas
turbulências,
sem
dependerem tanto dos
repasses federais.

masculina e duas femininas, outras
equipes são da Paraíba e 19 do Estado de
Alagoas.
O Zuzarte Handebol Clube mais uma vez
ficou com a terceira colocação, que
segundo a comissão técnica valeu como
uma grande experiencia se tratando de uma
competição com a participação de equipes
de alto nivel de handebol, a equipe da UFSSE sagrou-se campeão da II Copa e o
Zuzarte vem obtendo mais experiência para
as próxima competições.
O Zuzarte conta agora com um novo
treinador, Carlos Vinicios que vai comandar
a equipe na Copa Mandacaru no Sert’ao
de Alagoas em Santana de Ipanema no
proximo mes de julho.

MP recomenda que
Município evite gastos
com Forró Caju
O Município de Aracaju recebeu Recomendação do
Ministério Público de Sergipe para evitar gastos excessivos
na realização da festa junina “Forró Caju”. O MP recomendou
que o Município não contrate bandas e artistas de renome
nacional ou regional, que demandem despesas com grandes
somas ou irrazoáveis e, ainda, não gaste com a contratação
de palco, iluminação, sonorização e segurança para a referida
Festa.
A Recomendação, oriunda das Promotorias de Justiça dos
Direitos à Saúde e Promotoria do Patrimônio Público,
considerou as constantes alegações do Município sobre a falta
de recursos públicos, motivo do não cumprimento de decisões
judiciais no âmbito da saúde, meio ambiente, patrimônio
público, dentre outros.
Para o MP, é incompatível que os gastos dos recursos públicos
sejam direcionados a eventos festivos, quando existem dramas
humanos referentes à situação da Saúde, bem como outros
problemas enfrentados pela população Sergipana. O MP
tomou conhecimento através de notícias veiculadas na
imprensa que, com a proximidade do “Forró caju”, o Município
haveria contratado 262 artistas, além de palcos, bandas,
estrutura e outros.
O Órgão Ministerial considerou, ainda, a preocupação com
a observância da legislação que trata do assunto em pauta,
bem como o adimplemento regular dos salários dos servidores
municipais, fornecedores e prestadores de serviço do ente
público, além da conveniência e oportunidade destas
contratações, à luz dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, que regem a Administração Pública.
Os Promotores de Justiça recomendaram que a Festa seja
mantida, com utilização de bandas, trios e artistas locais, sem
maiores custos, e sem despender recursos das áreas de saúde,
educação, meio ambiente e outros, imprescindíveis ao bem
estar da população. Recomendaram, também, que o Município
dê publicidade à Recomendação Administrativa e notifique o
MP, no prazo de 10 dias, acerca das providências adotadas,
visando o cumprimento do Recomendado.
Fonte: MPE
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Peças e Serviços
Avenida Desembargador Maynard,
1099 – Cirurgia – CEP: 49055-210Tels: (79) 3214-2119/3214-5905 –
Aracaju - Sergipe

Pneus e Rodas Nacionais e Importados para Autos e
Picapes de Várias Marcas e Medidas Especiais
Suspensão e Recuperação de Rodas em Geral –
Balaceamento, Alinhamento e Cambagem

Avenida Coelho e Campos, 837 – Esquina com Pedro
Calazans – Centro-Aju-SE - Tels: 3214-3595/3214-4746
E-mail:
unidospneus@unidospneus.com.br

Camisas, Redes, Cerâmica, Palha, etc
Atacado e Varejo – Entrega para todo o Brasil
Aceitamos os Cartões: Visa, Master, BaneseCard e HiperCard
betecasadetaipa@hotmail.com

Mercado Thales Ferraz – Lojas 190/191
Telefones: (79) 3211-9259 – (79) 9626-7967
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