
NOTA INFORMATIVA

Com o objetivo de manter a transparência nos atos públicos e o compromisso com as contas

públicas, a Prefeitura de Brejetuba informa que, no período de pandemia, foram liberados para o

município R$2.835.931,46 (Dois milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, novecentos e trinta e um

reais e quarenta e seis centavos) de recursos federais. Desse recurso, R$1.489.055,56 (Um

milhão, quatrocentos e oitenta e nove mil, cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos)

foram destinados à gestão financeira do município, em forma de compensação de parte da perda

na arrecadação de ICMS e FPM que a prefeitura vem sofrendo durante a pandemia, e

R$1.346.875,90 (Um milhão, trezentos e quarenta e seis mil, oitocentos e setenta e cinco reais e

noventa centavos) para financiar despesas no combate à COVID-19, tais como: aquisição de 5.500

testes rápidos realização de inquérito sorológico; pagamento de adicional de insalubridade aos

servidores da Secretaria Municipal de Saúde que estão na linha de frente no combate ao novo

coronavírus; manutenção e custeio de atividades de prevenção; aquisição de EPIs e insumos para

combate à COVID-19, entre outras atividades contidas no Plano Municipal de Prevenção e Controle

do novo Coronavírus, publicado no Portal Oficial da Prefeitura no endereço:

https://www.brejetuba.es.gov.br/uploads/filemanager/PLANO%20MUNICIPA%20COVID-19.pdf

Informamos que, até a presente data, já foram transferidos para as contas públicas do município

R$2.418.754,15 (dois milhões, quatrocentos e dezoito mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e

quinze centavos) referentes a soma de três parcelas. Aguardamos a transferência da quarta e

última parcela, prevista para o mês de setembro, no valor de R$417.177,31 (Quatrocentos e

dezessete mil, cento e setenta e sete reais e trinta e um centavos).

Ressaltamos que, estamos atravessando uma grave crise financeira que causou uma queda bruta

na arrecadação municipal. A liberação desse recurso foi uma iniciativa do governo federal para

amenizar a perda sofrida pelos municípios.

A Prefeitura informa, ainda, que os recursos que, por ventura, não forem utilizados serão

devidamente devolvidos a fonte de origem (Governo Federal).

Administração Municipal.                
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