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Art. 2º Excetuam-se do disposto neste Decreto os serviços essenciais 
de interesse público considerados ininterruptos e que não permitem 
paralisação, a exemplo dos serviços de saúde, segurança, transporte e 
assistência social. 
  
Art. 3º Ficam mantidas as determinações referentes aos protocolos de 
segurança e saúde pública de enfrentamento ao novo coronavírus 
(COVID-19) nas repartições públicas do Município. 
  
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, 
revogando-se todas as disposições em contrário. 
  
Dê-se ciência. Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
  
Pão de Açúcar/AL, 14 de janeiro de 2021. 
  
JORGE SILVA DANTAS 
Prefeito  

Publicado por: 
Ramon Santos Carvalho 

Código Identificador:A88EB6FF 

 
GABINETE DO PREFEITO 

DECRETO N.º 08, DE 15 DE JANEIRO DE 2021 
 

Decreta situação de calamidade financeira no 
âmbito do Município de Pão de Açúcar/AL e dá 
outras providências. 

  
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PÃO DE AÇÚCAR/AL, no 
uso de suas atribuições legais, resolve: 
  
CONSIDERANDO que a nova gestão, ao assumir o mandato no 
início do corrente ano, deparou-se com uma grave situação financeira 
no âmbito da Administração Pública Municipal; 
  
CONSIDERANDO que a gestão passada deixou de pagar a folha de 
salário dos servidores públicos municipais referente ao mês de 
dezembro; 
  
CONSIDERANDO que a gestão passada deixou um débito de 
energia no valor de R$ 259.312,00 junto à Equatorial Alagoas, 
referente aos anos de 2019 e 2020; 
  
CONSIDERANDO que a gestão passada deixou débito junto a 
diversos bancos e instituições financeiras, referentes a empréstimos 
consignados debitados dos servidores e não repassados; 
  
CONSIDERANDO que a gestão passada não deixou saldo junto ao 
Fundo de Previdência do Instituto de Aposentadoria, Previdência e 
Pensão de Pão de Açúcar/AL (IAPREV) para pagar os aposentados e 
pensionistas; 
  
CONSIDERANDO que a gestão passada deixou de pagar a folha de 
inativos e pensionistas dos servidores públicos vinculados ao Instituto 
de Aposentadoria, Previdência e Pensão de Pão de Açúcar/AL 
(IAPREV), referente ao mês de dezembro; 
  
CONSIDERANDO que, segundo levantamento preliminar da atual 
gestão, os débitos deixados pela gestão passada já ultrapassam R$ 
2.700.000,00, sem que tenha sido deixado em caixa a correspondente 
receita necessária para a quitação dos referidos débitos; 
  
CONSIDERANDO que no início do ano foi realizado bloqueio nas 
contas do Município por parte da Receita Federal do Brasil, no valor 
aproximado de R$ 280.000,00, em razão de débitos deixados pela 
gestão passada; 
  
CONSIDERANDO que, segundo a Associação dos Municípios 
Alagoanos (AMA), existe uma previsão de queda no valor de R$ 
1.733.045,61, referente ao repasse do FUNDEB do ano de 2021, em 
comparação ao ano de 2020; 
  

CONSIDERANDO que, além de a gestão passada não ter deixado 
recursos financeiros nas contas do Município para fazer frente aos 
diversos débitos existentes, possivelmente novos débitos serão 
descobertos no decorrer do tempo; 
  
CONSIDERANDO a necessidade de adoção de mecanismos para 
garantir a continuidade da prestação de serviços públicos por parte do 
Município, sobretudo nas áreas de saúde, educação e assistência 
social; 
  
DECRETA: 
  
Art. 1º Fica decretada situação de calamidade financeira no âmbito da 
Administração Pública Municipal. 
  
Parágrafo único. A situação de calamidade financeira de que trata o 
caput vigorará pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, podendo ser 
prorrogada em caso de necessidade devidamente justificado. 
  
Art. 2º As Secretarias Municipais ficam autorizadas a adotar as 
medidas necessárias à racionalização dos serviços públicos e 
contenção de despesas. 
  
Art. 3º Fica autorizado o parcelamento dos salários, aposentadorias e 
pensões dos servidores públicos deixados em aberto pela gestão 
passada, em parcelas a serem estabelecidas a partir do levantamente 
completo dos débitos existentes no Município. 
  
Art. 4º Fica temporariamente suspensa a concessão de licenças 
voluntárias aos servidores públicos municipais, até que seja finalizada 
a organização administrativa e financeira do Município. 
  
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, 
revogando-se todas as disposições em contrário. 
  
Dê-se ciência. Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
  
Pão de Açúcar/AL, 15 de janeiro de 2021. 
  
JORGE SILVA DANTAS 
Prefeito  

Publicado por: 
Ramon Santos Carvalho 

Código Identificador:368E4330 

 
GABINETE DO PREFEITO 

PORTARIA Nº 21/2021, DE 02 DE JANEIRO DE 2021 
 

Dispõe sobre a NOMEAÇÃO de Agente Público 
Municipal e dá outras providências. 

  
JORGE SILVA DANTAS, Prefeito do Município de Pão de Açúcar, 
Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições legais que lhe são 
conferidas pela Lei Orgânica, 
  
RESOLVE: 
  
Art. 1º - NOMEAR o (a) Sr. (a) AFRANIO JORGE VIEIRA, 
inscrito (a) no CPF nº 116.422.895-15, para o cargo em Comissão de 
DIRETOR PRESIDENTE (DS1), lotado no Instituto de Previdência 
dos Servidores Públicos do Município. 
  
Art. 2º - Esta Portaria foi publicada no quadro de avisos desta 
Prefeitura e Registrada na Secretaria Municipal de Administração, 
Gestão e Planejamento no dia 02 de Janeiro de 2021. 
  
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário. 
  
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
  
Pão de Açúcar/AL, 02 de Janeiro de 2021. 
  
JORGE SILVA DANTAS 
Prefeito  


