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Mensagem nº  001/2020 

 

 

 

Exmo. Sr. Presidente 

Exmos. (as) Srs. (as) Deputados (as). 

 

 

Cumprimentando-os, e em atenção ao disposto no art. 65 da Lei 

Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, denominada de Lei de 

Responsabilidade Fiscal, solicito a Vossas Excelências o 

reconhecimento de estado de calamidade pública nesse município de 

CONDADO, em decorrência da pandemia da COVID-19 declarada 

pela Organização Mundial da Saúde, com as consequentes dispensas 

do atingimento dos resultados fiscais previstos no art. 2º da Lei nº 13.898, 

de 11 de novembro de 2019, e da limitação de empenho de que trata 

o art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Não obstante, estamos vivemos, como é da sabença geral, sob 

a égide de pandemia internacional ocasionada pela infecção 

humana pelo coronavírus SARS-CoV-2 (COVID- 19), com impactos que 

transcendem a saúde pública e afetam a economia como um todo e 

poderão, de acordo com algumas estimativas levar a uma queda 

brutal na economia, inclusive mundial, em 2020. 

Nesse sentido a rápida disseminação do vírus em outros países, e 

agora em nosso país e notadamente em nosso Estado, torna 

necessárias tomar medidas para proteger a população do vírus que 

desaceleram a taxa de contaminação e evitam o colapso do sistema 

de saúde, implicam inevitavelmente forte desaceleração também das 

atividades econômicas. Essas medidas envolvem, por exemplo, reduzir 

interações sociais, manter trabalhadores em casa e fechar 

temporariamente estabelecimentos comerciais e industriais, como já 

ocorre. Se, por um lado, são medidas necessárias para proteger a 

saúde e a vida das pessoas, por outro lado, as mesmas medidas 

devem causar grandes perdas de receita e renda para empresas e 

trabalhadores, e consequentemente pelos entes públicos. 

Ora, além das evidentes questões de saúde pública, outras 

medidas residem em ajudar empresas e principalmente pessoas, 

especialmente aquelas mais vulneráveis. Nesse sentido, a maioria dos 

países vêm anunciando pacotes robustos de estímulo fiscal e 

monetário, bem como diversas medidas de reforço à rede de 

proteção social, com vistas a atenuar as várias dimensões da crise que 
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se desenha no curtíssimo prazo, o que não será diferente pelos 

municípios brasileiros.  

Inevitável, assim, o choque recessivo no curto prazo, que deve 

afetar a totalidade dos municípios. Espera-se, porém, que essas 

medidas sejam capazes de suavizar os efeitos sobre a saúde da 

população e pelo menos atenuar a perda de produto, renda e 

emprego no curto prazo e facilitar o processo de retomada. 

Neste quadro, o cumprimento do resultado fiscal previsto nos 

orçamentos fiscais, trará, certamente, riscos de paralisação da 

máquina pública, num momento em que mais se pode precisar dela. 

Em outras palavras, em um cenário de tamanha incerteza, com 

inequívoca tendência de decréscimo e receitas e elevação de 

despesas, o próprio combate à enfermidade geradora da calamidade 

pública em questão poderia estar comprometido. 

Por isso, em atenção ao permissivo contido no art. 65 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, é importante que se utilize, excepcionalmente, 

da medida lá prevista, no sentido de que, reconhecida a calamidade 

pública pela Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco e 

enquanto esta perdurar, seja o município dispensado do atingimento 

dos resultados fiscais e da limitação de empenho prevista no art. 9º da 

referida Lei Complementar, assim como a suspensão da contagem dos 

prazos e as disposições estabelecidas em seus Arts. 23, 31 e 70, em 

decorrência de calamidade pública reconhecida no Estado de 

Pernambuco e alguns Municípios. 

Por todo exposto, o reconhecimento, pela Assembleia Legislativa 

de Pernambuco, da ocorrência de calamidade pública, em função 

da pandemia do novo coronavírus, viabilizará o funcionamento do 

Município, com os fins de atenuar os efeitos negativos para a saúde e 

para a economia local. 

 

Condado-PE, 26 de março de 2020. 

 

 

 

 

 

ANTONIO CASSIANO DA SILVA  

Prefeito 

 
 


