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NOTA INFORMATIVA 

 CONTENÇÃO DE DESPESAS DO MUNICÍPIO DE IPIRANGA 

 

Considerando que, devido a atual situação econômica do país, bem como dos 
impactos que estão sendo causados na economia mundial, devido à pandemia do 
COVID-19 estamos sofrendo fortes reduções na arrecadação municipal, tanto de 
transferências Estaduais quanto Federais. 

É do conhecimento de todos que a situação econômica do país não está fácil, 
aumento no número de demissões bem como de redução de jornada de trabalho e 
isolamento estão sendo realizados a nível nacional no setor privado, e isso impacta 
diretamente na arrecadação de nosso município, visto que grande parte do nosso 
orçamento depende das transferências constitucionais, arrecadações essas que são 
utilizadas para o pagamento tanto das despesas com fornecedores como da folha de 
pessoal. 

Infelizmente, reduções de despesas deverão ser realizadas para ajustar os gastos 
municipais nessa nova realidade que estamos vivendo, otimizando o máximo possível 
dos recursos, pois o planejamento e fixação do orçamento para este ano está frustrada 
drasticamente. Ninguém poderia prever algo dessa magnitude, e portanto, dentro 
dessa situação, devem ser tomadas medidas que menos tragam prejuízos a todos. 

O Governo Federal está tomando medidas para recomposição dessas perdas de 
arrecadação dos municípios, porém com algumas condições, como a suspensão de 
reajustes, alterações de salário e progressões funcionais no prazo de 18 meses dos 
servidores públicos federais, estaduais e municipais. Esses esforços estão sendo 
tomados como uma forma de compreensão e auxílio do funcionalismo público em face 
da forte crise que está assolando e ainda impactará a economia brasileira nos 
próximos meses, essa possível medida está em tramitação e ainda nos cabe citar que 
uma medida anterior, previa a redução entre 20 e 30% nos salários de todos esses 
servidores. 

Devido a todo esse cenário e visando o equilíbrio das contas públicas do Município 
de Ipiranga bem como com a finalidade de honrar com as despesas públicas e 
pagamentos dos salários dos servidores, fica momentaneamente decidido que a 
reposição salarial que seria concedida no mês de Abril fica suspensa, podendo ser 
necessário adotar as medidas definidas por Lei do Governo Federal, que pode ser 
congelamento de todos os possíveis reajustes; caso essa definição não seja aprovada, e 
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tão logo a situação econômica se reestabeleça, será realizado a recomposição salarial 
dos servidores municipais. 

Desde já agradecemos aos nossos valorosos servidores públicos, os quais 
munidos de seu dever de construção social, tem sido de extrema importância em 
suas funções, trabalhando com zelo e competência nesse momento de dificuldade 
para todos. 

Contamos com a compreensão e colaboração de todos nesse momento crítico e 
de enfrentamento desta pandemia, a qual está causando sérios problemas em todo o 
mundo. Tal medida é de suma importância para o enfrentamento e para que possamos 
evitar um colapso maior na economia do Município. 

 

 

___________________________ 
LUIZ CARLOS BLUM 

PREFEITO MUNICIPAL 


