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Ofício nº 13/2021 – GAB – PMG  

Gilbués – PI, 08 de fevereiro de 2021. 

Ilustríssimo Senhor 

ARNON SANTANA FERNANDES GAMA 

Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Gilbués, Barreiras do Piauí e São Gonçalo do 

Gurgueia - SINSERPIM 

Rua Oscar Barreira Soares, Centro, Gilbués - PI, 64930-000 

 

Assunto: Proposta de parcelamento de débitos da gestão anterior. 

 

Ilustríssimo Senhor Presidente, 

 O presente ofício tem por finalidade apresentar nova proposta de acordo de alguns débitos 

deixado pela ex-gestão municipal de Gilbués. Saliente-se que o atual Prefeito recebeu a 

Municipalidade em situação caótica, com prédios públicos sem energia elétrica, débitos 

exorbitantes previdenciários, de energia elétrica, além de retenções nas contas públicas. 

 Deste modo, após novas análises, levantamentos financeiros, propostas e contrapropostas, 

apresentamos a presente proposta de acordo, para podermos dar início aos pagamentos atrasados 

deixados pelo ex-Prefeito: 

 Servidores da Secretaria Municipal de Educação: pagamento de todo o débito 

deixado pelo ex-gestor, no valor de R$ 1.317.364,41 (um milhão trezentos e 

dezessete mil trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta e um centavos) em 

parcelas mensais, iguais e sucessivas tendo como prazo final o término do 

mandato do atual prefeito, ou seja, até dezembro de 2024; 

 Servidores da Secretaria Municipal da Saúde: pagamento do mês de dezembro 

de 2020 – R$ 144.723,32 (cento e quarenta e quatro mil setecentos e vinte e três 

reais e trinta e dois centavos) em 04 (quatro) parcelas mensais iguais e sucessivas 

de R$ 36.180,83 (trinta e seis mil cento e oitenta reais e oitenta e três centavos). 

Informamos ainda que no tocante aos pagamentos dos servidores da Secretaria Municipal 

de Educação, que, caso haja recebimento de algum recurso extra que seja autorizado ao repasse 

para pagamento dos valores atrasados, nos comprometemos a reservar a dita verba para este fim. 

Ressaltamos que os valores acima propostos foram fruto de intenso estudo de impacto 

financeiro ajustados a necessidade urgente do pagamento dos servidores 

Certo do pronto atendimento, deixo profundo votos de estima e consideração. 

 

AMILTON LUSTOSA FIGUEREDO FILHO 

PREFEITO MUNICIPAL 


