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DECRETO N'. 038 / 2ot8

O Prefeito Municipal

atribuições e deveres legais e;

"Estabelece Ponto faaútatizto fio ântbito do Poder

Executizro municipal, considelando as

circunstânc ts que especiÍicn, e dá outras
pÍoüidências" .

de Francisco Badaró (MG), no uso de suas

CONSIDERANDO o conteúdo das deliberações promovidas em

Assembleia Geral realizada na cidade de Capelinha (MG), em 13/08/2018,

pelos municípios integrantes da UMVALE - União dos Municípios do Vale

Jequitinhonhal, inscrita no CNPJ n". 15.180.100/ 0001-14, instituição de

caráter políüco-representativo, cujo objetivo relaciona-se com a formação e

propagação da doutrina municipalista objetiva no âmbito Íegional, com

vistas no desenvolvimento social dos municípios integÍantes;

CONSIDERANDO os efeitos causados pela ausência dos repasses

obrigatórios e constitucionais dos recursos da Educação (FUNDEB), além

dos recursos do Transporte Escolar e apropriação do ICMS, o que está a

inviabilizar a continuidade dos serviços públicos prioritário, afetos à

1 
Àssocioçôo Íorrnodo pelos municipios mineiros de Almenoío, Angêlôndio, Aroçuoí, Ariconduvo, Bondeiro, BeÍilo,

CochoeÍo do Pojeú, Copeliôho, Coroí, Coíbonilo, Chopodo do Norte, Comercinho, Coíonêl Mudo, couto de Mogoihôes

de Minos, Dolos, Diomontino, Diviso Alegre, Divhópolis, Felíco dos Sonios, Fellsburgo. Fronchco Bodoró, Gouveio,

tomorondlbo, Lloobim, ingo, Jocinio, Jequitinhonho, Jenipopo de Minos, Jooímo, Joídônio, losé Gonçolves de Minos,

Leme do Prodo, Molocochelo, Molo Verdê, Mêdino, Minos Novos, Monte Formoso. Novo Cruzeiro, Podre Poroíso.

Polmópolis, Pedro Azul, Ponlo dos Voonies, Presidêniê KrJbilschek, Rio do Prodo, Rubl.n, Sollo do Diviso, Sonto Modo do

SoLlo, SonÍo Aniônio do Joclnio, Sõo GonÇo o do Rio Preto, Senodor Modeslino GonÇolves, Setubinho, Seíro, Turrrolino,

Veredinho e Virgem do Lopo.
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manutenção do ensino, pagamerrto dos professores e demais servidores da

educação, bem como a garantia do transporte escolar;

CONSIDERANDO que o Município de Francisco Badaró possui

economia totalmente dependente das ações do Poder Público, sobretudo,

no âmbito municipal, que por sua vez dependem da estabilidade dos

repasses Íinanceiros consütucionais (ICMS, FPM, IPVA) e transferências

fundo a fundo (FUNDEB, Transporte Escolar, Saúde, FNS, FNDE, etc.);

CONSIDERANDO a divida do Estado de Minas Gerais apurada em

detrimento dos municípios mineiros, relacionada a receitas obrigatórias da

educação, saúde e assistência social, e de seus efeitos danosos limitantes

em face dos municípios do Vale ]equitinhonha, que são detentores dos

menoÍes IDH do Estado, não possuem receita própria e estão situados na

região reconhecida como a mais carente de Minas Gerais;

CONSIDERANDO que os pagamentos de salários, a geração de

empregos/ a contratação de bens e serviços do comércio local ou seu

adimplemento, o cumprimento de obrigações legais relacionadas ao

hansporte, educação, saúde, assistência social, coleta de resíduos sólidos,

etc., dentre outros, estão comprometidos ou limitados em razão da

instabilidade na obtenção das reÍeridas receitas públicas.

CONSIDERANDO que o Município de Francisco Badaró, assim como os demais

municípios do Estado, moÍmente do Vale do Jequitinhonha, no âmbito da

UMVALE, encontra-se diante de receitas insuÍicientes para cobrirem as

obrigações legais, e, que o quadro de arrocho financeiro causa ptejuízos enormes

à população e pÍovoca a perda da qualidade / quantidade dos serviços públicos;

Rua Araçuaí, s/n - Centro - Telefax: (33) 3738-112311228 CEP: 39.644-000
E-mail: gâbinete@franciscobadaro. mg. gov.br



,Ãw PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BADARO
- ESTADO DE MINAS GERAIS -
ADMINISTRAÇAO "2017 - 2020".

CONSIDERANDO a perda autonomia Íinanceira do Município de Francisco

Badaró, que comunga com perda similar dos demais municípios mineiros,

sobretudo do Vale do Jequitinhonha, diante das dificuldades de realizar

investimentos;

CONSIDERANDO a necessidade da Administração Pública Municipal

reorganizar sua estrutura funcionnal, orçamentária e financeira, bem como, para

que sejam tomadas medidas inteÍnas que visando mitigar os eÍeitos da ausência

de ressasses financeiros devidos pelo Estado de Minas Cerais;

DECRETA:

Art, 1". PONTO FACULTATIVO no dia 21 de agosto de 2018 (terça-feira), no

âmbito do Poder Executivo Municipal.

ParagraÍo único. As atividades inerentes à saúde pública, ou outÍas, que por sua

natuÍeza, são consideradas indispensáveis, excefuam-se dos eÍeitos desse decreto.

Art. 2o. Esse decreto entra em vigoÍ na data da sua publicaçào.

Publique-se, registre-se, cumpra-se.

Francisco Bad.aró, MG, 17 de agosto de 2.018.

Prefeito Municipai
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