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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA NOVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 495/2017

DECRETA
ESTADO
DE
CALAMIDADE
PÚBLICA, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO
FINANCEIRA E FISCAL NO MUNICÍPIO DE
LAGOA
NOVA,
E
DÁ
OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE LAGOA NOVA, no uso de
suas atribuições constitucionais e legais,
CONSIDERANDO a grave crise econômica que assola o município,
tendo em vista que sequer o pagamento dos servidores em educação
relativo ao mês de dezembro de 2016, da responsabilidade da gestão
passada fora efetivamente quitada;
CONSIDERANDO que os valores deixados em conta pela gestão
anterior é menos do que a metade do necessário para honrar os
compromissos de curtíssimo prazo;
CONSIDERANDO que os restos a pagar informados pela gestão
pretérita à equipe de transição não condiz com a realidade, sendo que de
acordo com levantamentos da Contadoria e controladoria, tais
obrigações representam mais que o dobro do que o efetivamente
informado;
CONSIDERANDO todos os esforços de reprogramação financeira já
empreendidos para ajustar as contas municipais;
CONSIDERANDO que as GPS´s dos meses de novembro, dezembro
e do décimo terceiro sequer foram informadas e não quitadas, e que
ultrapassam a soma de R$1.300.000,00(hum milhão e trezentos mil
reais) ocasionando, assim, desconto na fonte do repasse em suas
transferências constitucionais, tendo zerado a primeira parcela do mês
de janeiro e com perspectivas de que as próximas também o sejam;
CONSIDERANDO que há ainda débitos pendentes de PASEP E
FGTS, que de igual forma, ultrapassa facilmente o montante de R$
3.000.000,00(três milhões de reais) sem que tais valores tenham sido
incluídos em restos a pagar pela gestão pretérita;
CONSIDERANDO que até mesmo o parcelamento de tais débitos
fiscais tornase de difícil execução, tendo em vista o exaurimento do
limite de parcelamento a que o município pode proceder com a União,
bem como dificuldades da legislação que não alcança alguns destes
débitos mencionados e também em virtude falta de regulamentação de
Medida Provisória específica;
CONSIDERANDO que a referida crise vem impedindo o município
de Lagoa Nova de honrar com suas obrigações legais de prestação de
serviços continuada;
CONSIDERANDO que tal fato vem acarretando severas dificuldades
na prestação dos serviços públicos essenciais e pode ocasionar ainda o
total colapso na saúde, na educação, na mobilidade, limpeza urbana,
gestão ambiental e demais serviços públicos;
CONSIDERANDO o sucateamento da frota de veículos e
equipamentos municipais
CONSIDERANDO que o município de Lagoa Nova encontrase
negativado, com inscrição no CAUC desde o ano de 2012, o que
impede a formalização de convênios com os demais entes federativos,
agravando e dificultando a já mencionada severa crise;
CONSIDERANDO que o município já perdeu recursos recentemente
destinados em sede de convênio Federal em virtude da mencionada
negativação;
CONSIDERANDO que a interrupção da prestação de serviços
públicos essenciais afeta sobremaneira a população do município de
Lagoa Nova;
CONSIDERANDO, finalmente, que a administração municipal de
Lagoa Nova não medirá esforços no sentido de prover a sociedade das
mínimas ações de que o Poder Executivo tem como atribuição,
respeitada sua real capacidade financeira
DECRETA:
Art. 1º Fica decretado o estado de calamidade pública, em razão da
grave crise financeira no Município de Lagoa Nova, com todos os
efeitos legais decorrentes, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, podendo ser
prorrogado por igual período;
Art. 2º  Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos à data de 03.01.2017.
Art. 3º  Revogamse as disposições em contrário.
Lagoa Nova (RN), 18 de janeiro de 2017
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