
Região aperta o cinto para fechar contas
Prefeitos anunciaram medidas comuns que passam a ser adotadas para cortar gastos nos municípios do Vale do Rio Pardo
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Paulo Butzke, Maiquel Silva e Giovane Wickert anunciaram medidas consideradas urgentes
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“
Recursos, simplesmente, 
não há. Não dão conta 
das demandas existen-
tes, seja em município 
maior ou menor. É preci-
so austeridade e cortes 
de gastos para fechar, no 
mínimo, em 0 a 0”

PaUlo BUTZKe
Prefeito de Candelária e 

Vice-presidente da Famurs

MOBILIZAÇÃO PELA ECONOMIA

DIA DO SERVIDOR PÚBLICO
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Corte radical de diárias 
até o fim do ano, corte de 
horas-extras, possibilidade 
de exoneração de CCs e turno 
único (a critério dos gestores 
de cada município), rompi-
mento de contratos ou reno-
vações em casos sem extrema 
urgência, contenção de gastos 
em combustível e manutenção 
de veículos leves e maquiná-
rio são as medidas para as 
Prefeituras cortarem gastos e 
tentarem fechar as contas do 
ano, anunciadas em coletiva 
de imprensa pelos prefeitos   
Maiquel Silva, presidente da 
Associação dos Municípios do 
Vale do Rio Pardo (Amvarp), 
Giovane Wickert, presidente 
do Consórcio Intermunici-
pal de Serviços do Vale do 
Rio Pardo (Cisvale); e Paulo 
Butzke, vice-presidente da 
Federação das Associações 
de Municípios do Rio Grande 
do Sul (Famurs), no auditório 
da ACI, em Santa Cruz, na 
manhã de ontem. O pacote de 
ações será enviado à Famurs e 
adotado pelos 15 municípios 
da região, com exceção dos 
casos que exigem decisão in-
dividual, como o turno único, 
que Vera Cruz e Vale do Sol 
já anunciaram que não irão 
adotar, mantendo os atendi-
mentos em horário normal.

deSeQUilÍBRio
Os prefeitos reforçaram a 

necessidade de fazer ajustes 
porque as demandas sobre-
carregam os municípios, que 
não recebem os aportes neces-
sários dos governos estadual 
e federal. Para completar, a 
queda de ICMS em pratica-
mente todos os municípios 

“
As medidas são uma for-
ma de sobrevivência dos 
municípios. Só estamos 
conseguindo fazer o 
feijão com arroz e 2019 
deve ser ainda mais 
nebuloso”

maiQUel SilVa
Prefeito de Vale do Sol e 

Presidente da Amvarp

“
O desequilíbrio entre a 
receita e a despesa pro-
mete ser ainda maior. Da 
angústia passou para o 
sufoco. O sinal vermelho 
já será dado do primeiro 
dia do ano em diante”

GioVane WiCKeRT
Prefeito de Venâncio Aires 

e Presidente do Cisvale

torna 2019 um ano de retra-
ção, e não de investimentos. 
Os gestores não querem dis-
seminar o pessimismo, mas 
esclarecem que as projeções 
indicam quedas de receita 
com dados reais e sem pers-
pectiva de dinheiro novo 
chegando. “O cenário não é 
nada inspirador para o novo 
ano. Os prefeitos se tornaram 

mendigos de gravata em Bra-
sília”, frisou Butzke.

Wickert acrescentou que os 
Prefeitos se depararam com 
déficits nas receitas e muitas 
vezes tiveram que adiar seus 
planos de governo para colo-
car a casa em dia. No entanto, 
com a crise que só avança, 
tem Prefeitura que não está 
conseguindo pagar em dia 

seus servidores, desacele-
rando obras importantes na 
educação, na saúde, na manu-
tenção de estradas. “Muitas 
Prefeituras terão dificuldade 
em chegar no 0 a 0”, projeta 
Wickert, mesmo otimizando 
recursos em ações coletivas na 
região, como consórcios, com-
pra de medicamentos, Refins, 
revisão de contratos, leilões 

de bens inservíveis. “Precisa-
mos de linha de crédito dos 
governos para contrapartida 
em obras. Temos atrasos do 
Estado e da União na Saúde”, 
resumiu Wickert, falando que 
os esforços dos prefeitos não 
estão sendo suficientes para 
honrar todos os compro-
missos e investir conforme o 
anseio das comunidades.

A queda na arrecadação dos 
municípios para o próximo 
ano e o impacto que deve 
trazer, desde janeiro, para o 
orçamento, foram assinala-
dos pelos prefeitos. Maiquel 
Silva relatou que em Vale do 
Sol, por exemplo, a proje-
ção é de R$ 130 mil de ICMS 
a menos em 2019, o que 
representa o pagamento de 
sete meses de iluminação 
pública ou a terceirização de 
mil horas máquina para os 
agricultores.
Ainda que o ano fiscal en-
cerre em dezembro, muitas 
medidas adotadas agora 
poderão avançar no novo 
ano e deverão ser avaliadas 
no andamento, já que as 
perspectivas econômicas 
preocupam. No entanto, 
declararam os gestores na 
coletiva, os serviços essen-
ciais não param, mas para 
isso, esses outros cortes são 
fundamentais. Cada caso de-
verá ser analisado de acordo 
com a realidade vivenciada 
no município e a gravidade 
de cada situação. O fecha-
mento das contas em dia é 
uma preocupação dos gesto-
res, que temem penalização 
e apontamento do Tribunal 
de Contas.

O trabalho do funcionalis-
mo público de Vera Cruz será 
reconhecido pelo depósito 
antecipado da folha de paga-
mento de outubro. Para come-
morar o Dia do Servidor Públi-
co, que transcorre no dia 28, a 
Secretaria de Planejamento e 
Finanças paga os servidores 
nesta sexta-feira. Os salários 
normalmente são depositados 
no último dia útil do mês, que 

seria na quarta-feira, 31. 
Além disso, o funcionalis-

mo comemora a data em dois 
momentos nesta sexta. Haverá 
almoço de confraternização 
na Associação dos Servidores 
Municipais. Estão previstos 
mateada, música e sorteio de 
brindes. À noite, a Secretaria 
de Educação organiza a come-
moração conjunta do Dia do 
Servidor e o Dia do Professor, 

no Ginásio do Bom Jesus.
O secretário de Planeja-

mento e Finanças, Marcos dos 
Santos, reforça a importância 
das medidas de economia ado-
tadas pela gestão para manter 
em dia a folha do funcionalis-
mo. “O pagamento dos nossos 
servidores é prioridade até o 
último dia do governo. São 
eles que fazem o Município 
crescer e se desenvolver, pre-

cisamos dar valor ao empenho 
de cada um em melhorar a 
qualidade de vida da popula-
ção”, exalta o prefeito Guido 
Hoff. Ao todo, Executivo e 
Legislativo têm 988 servidores 
ativos, inativos e pensionistas, 
que recebem um total líquido 
de R$ 2.069.699,75, na compe-
tência 10/2018.

FeSTa no Vale
A programação em Vale do 

Sol vai ser realizada nesta sex-
ta-feira, nas dependências da 
Sociedade Trombudo, a partir 
das 8h30min. Ao longo do dia, 
haverá atividades de integra-
ção, vôlei misto, futebol sete, 
jogos de mesa e mateada. Ao 
meio-dia será servido almoço 
aos servidores ao custo de R$ 
20. Os sócios do Sindicato dos 
Funcionários terão o almoço 
gratuito. 

em Vera Cruz, servidores têm pagamento antecipado


