Com previsões negativas de arrecadação, Ivanildinho reúne secretários e determina reajuste em planejam
Sex, 23 de Agosto de 2019 07:01 -

O prefeito Ivanildinho reuniu, na tarde desta terça-feira (20), seus secretários para debater
questões relacionadas à gestão municipal, com o objetivo principal de encontrar alternativas
para reduzir as despesas do município. O encontro aconteceu na sala de reuniões da
Prefeitura de Santa Cruz.

A preocupação do gestor municipal é justificada pela crise que afeta os municípios. A ideia é
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encontrar alternativas para amenizar os efeitos de um período com o envio de poucos recursos
e pouca arrecadação, sem comprometer serviços essenciais da administração municipal.

No encontro com seus auxiliares, Ivanildinho externou sua preocupação com as sucessivas
quedas nas receitas do município e ressaltou a necessidade de readequações no planejamento
de todas secretarias para evitar despesas extras, sobretudo, nos próximos 60 dias, período
considerado crítico para as finanças dos municípios potiguares.

Segundo Ivanildinho, as previsões para os próximos dois meses são extremamente
desanimadoras com relação a principal fonte de arrecadação dos municípios, o Fundo de
Participação dos Municípios (FPM). A cota mais recente do repasse é 25% menor em
comparação com o mesmo período do ano passado. Ainda de acordo com Ivanildinho, os
recursos anunciados recentemente de cerca de R$ 1,6 milhão, oriundos de emendas
parlamentares, serão destinados exclusivamente para a saúde, nas áreas de média e alta
complexidade, desta forma, não atendendo, assim, as necessidades orçamentárias de outros
setores da administração municipal.

Para o prefeito de Santa Cruz, com medidas de contenção de despesas e empenho de todos
que fazem a gestão, é possível ultrapassar esse período mantendo os serviços essenciais e
com salários em dia dos servidores públicos.
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