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Assunto: Resposta ao Ofício nº 05/2020.

 

 

 

Ilustríssimas(os) Senhoras(es),

 

 

 

Fazemos  menção  ao  ofício  nº  05/2020,  datado  de  27  de  janeiro  de  2020,
expediente  GED  nº  20.27.0076.0000479/2020-36,  que  trata  de  solicitação  de
concessão de diferença do índice inflacionário do reajuste do salário-base para
2020 e marcação de reunião, para informar as Vossas Senhorias, que no atual
momento estamos impossibilitados de analisar tais pleitos, em decorrência da
pandemia do novo coronavírus (COVID-19), que vem impactando incalculáveis
prejuízos em todos os setores da economia.

 

E, Em consequência das dificuldades impostas pelo COVID-19, o Ministério
Público  de  Sergipe  também  vem  sofrendo  medidas  de  contingenciamento
impostas pela Secretaria do Estado da Fazenda. Nesse sentido, reproduzimos
trecho de expediente encaminhado pelo adunado órgão público:

“Assim sendo, tomando por base o artigo 28 da Lei nº 8.558, de 24 de julho de
2019, e a correspondente frustração de receitas, solicitamos que, do orçamento
inicial desse Ministério Público, na fonte 0101 – Recursos Ordinários do Tesouro,
no valor de R$ 202.177.400,00 (duzentos e dois milhões, cento e setenta e sete
mil, quatrocentos reais), sejam contingenciados 10% dos recursos a partir do
duodécimo de abril/2020, cabendo a Vossa Excelência direcionar, de acordo com
a necessidade e a oportunidade, sobre quais grupos de despesas recairá o
contingenciamento.”
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Por  essa  razão,  adotamos  medidas  de  contingenciamento  instituídas  pela
Portaria  nº  687/2020,  de  09  de  abril  de  2020,  que  dispõe  sobre  redução,
contenção e controle de gastos com custeio e investimento para o ano de 2020
no âmbito do Ministério Público do Estado de Sergipe, bem assim as divulgadas
pelo Ofício-Circular nº 445/2020 - GPGJ, de 09 de abril de 2020, de nossa lavra.

 

Informamos a Vossas Senhorias que a Administração Superior do Ministério
Público  de  Sergipe  está  sempre  disponível  para  o  diálogo,  sem,  todavia,
descuidar  do  cumprimento  das  suas  atribuições  institucionais,  e  tão  logo,
encerre-se essa fase de contingenciamento causada pelo novo coronavírus,
voltaremos a analisar as supramencionadas postulações.

 

 

Reiterando votos de elevada estima e distinta consideração, subscrevemo-nos.

 

Atenciosamente,

 

 

Eduardo Barreto d'Avila Fontes

Procurador-Geral deJustiça
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Aracaju, SE, 06 de abril de 2020

BOLETIM DE IMPACTO NA

ECONOMIA SERGIPANA
Impacto dos Efeitos da Pandemia - COVID-19. 

Edição Especial nº 01



Introdução

A família viral do tipo Corona possui uma enorme variação,
com primeiros relatos de casos em meados de 1960. No final
de 2019 foi detectado uma nova variação desse vírus,
especificamente na província de Hubei, na cidade chinesa de
Wuhan, variação que foi denominada de SARS-CoV-2, a qual
provoca a doença COVID-19. Tal enfermidade provoca
sintomas gripais, porém, pode facilmente evoluir para
síndromes respiratórias mais graves e agudas. Esta doença
foi considerada como pandemia, vindo a afetar todo o
sistema de saúde e a economia mundial, não sendo
diferente em nosso Estado.
Desta maneira, o Governo do Estado de Sergipe adotou
medidas de isolamento e fechamento de estabelecimentos
comercias, buscando minimizar os impactos causados na
saúde e um tempo maior de resposta para preparação do
sistema.

Quais são os impactos na 
economia de Sergipe?

Este boletim terá a finalidade de estudar os
impactos que a crise trará para a economia
do Estado de Sergipe. As informações serão
fornecidas pelos sistemas da Secretaria de
Estado da Fazenda e analisadas de maneira
periódica.

O início do período de análise será dia
20/03/2020, quando passaram a valer as
medidas de isolamento, realizando
comparativo com períodos anteriores e
buscando um prognóstico dos períodos
futuros.
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Comparativo semanal das vendas 
antes e depois das medidas



Fonte: Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e)

VARIAÇÃO SEMANAL DAS VENDAS POR SETOR



ANÁLISE DOS DADOS – MARÇO 2020

De um modo geral, houve uma desaceleração da economia sergipana após as
medidas de restrição de circulação de pessoas, que objetiva evitar a disseminação
da COVID-19 e a preparação da área da saúde para o combate à pandemia.

Comparando antes e depois das medidas de restrição de circulação no mês de
março de 2020, o valor médio diário de vendas nesses setores apresentados
reduziu de R$ 34.459.669,95 para R$ 26.424.595,87, representando uma queda
de 23,32%. Esse comportamento também é observado na média diária da
quantidade de notas fiscais emitidas, caindo de 431.712 para 318.152,55, uma
redução de 26,30%.



ANÁLISE DOS DADOS – MARÇO 2020

Fonte: Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e)

Nos estabelecimentos do setor alimentício,
os atacadistas tiveram uma redução de
24,65% do valor médio diário
comercializado, porém, nos
supermercados houve um acréscimo de
0,42%, conforme gráfico ao lado.

Destaque para as quedas mais acentuadas
nos setores de transporte, varejista,
departamento e restaurantes. Com uma
média de decréscimo de 74,46%.
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Fonte: Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e)

Nos setores alimentícios, atacadista e
supermercados, houve uma redução da média de
notas emitidas, antes e depois das medidas.

As vendas nos supermercados aumentaram 0,42%
após a publicação das medidas de restrição, já a
quantidade de notas fiscais emitidas reduziu
12,95%.

Esse comportamento indica que o sergipano está
indo menos ao supermercado e gastando um
pouco mais, consoante o aumento do valor médio
das notas fiscais emitidas de R$ 86,66 para R$
99,96.
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Comparativo das vendas semana/ano



VARIAÇÃO DE VENDAS POR SETOR-2019/2020
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ANÁLISE DOS DADOS

Em relação ao mesmo período de 2019 o mês de março de 2020 apresentou uma queda
de 6,41% no valor médio das notas emitidas diariamente em todos setores. Os setores de
supermercado e alimentos possuem destaque, com uma diferença significativa nos
períodos analisados.

É possível inferir que houve uma preocupação maior em comprar alimentos e remédios
para enfrentar o momento de crise.

Supondo não haver interrupção de alguns setores e projetando a média diária antes do
decreto nos 11 dias subsequentes, poderia ter ocorrido em março de 2020 um
crescimento de 2,03% em comparação ao mesmo período no ano anterior.
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Evolução das vendas de combustíveis



EVOLUÇÃO DO PREÇO DO PETRÓLEO

Fonte: https://br.investing.com/commodities/brent-oil-streaming-chart

No mês de março, em virtude da pandemia do
corona vírus, houve redução no consumo de
petróleo e seus derivados nos principais
mercados consumidores do óleo do planeta.
Além disso, a oferta não reduziu na mesma
proporção da demanda, o que ocasionou uma
queda brusca no preço do Petróleo Brent
negociado nas bolsas de valores em todo o
mundo.

Consoante mostrado no gráfico, a variação
percentual do preço do barril foi de -56,18%.
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EVOLUÇÃO DOS PREÇOS – PRINCIPAIS COMBUSTÍVEIS
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ANÁLISE DOS DADOS

Seguindo a queda no valor do barril de petróleo, houve também uma redução de preços dos
combustíveis derivados. Gasolina, Gasolina Aditivada e Diesel S-10 tiveram uma curva semelhante,
com uma redução média de 6,44%. Além disso, há ainda a mudança no preço por influência da
queda da demanda pelo produto.

Apesar de a redução do barril de petróleo ter sido mais acentuada, cerca de dez vezes maior, ela não
é completamente repassada ao consumidor final dos combustíveis, por questões do
comportamento da matriz de custos do setor.

O Etanol teve uma variação diferenciada no período, provavelmente provocada pela variação de
insumos utilizados em sua fabricação, entretanto, por ser um bem substituto da gasolina, tanto
comum quanto aditivada, acompanhou a queda de preço do produto.



ANÁLISE DOS DADOS

Fonte: Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e)

No período analisado houve uma redução de
aproximadamente 26% na comercialização de combustíveis
no Estado. Especificamente, o valor médio diário de
vendas caiu de R$ 10.092.368,10 para R$ 7.449.044,36
após as medidas de contenção das atividades comerciais. A
quantidade de notas fiscais emitidas segue a mesma
tendência, saindo de 86.899 para 63.973.

É importante ressaltar que a redução do preço de
comercialização do barril de petróleo iria impactar o valor
médio diário no mês de março. Entretanto, ao se analisar o
valor médio diário de vendas associado a quantidade de
notas fiscais emitidas, percebe-se que, de fato, o consumo
de combustíveis no Estado reduziu em torno de 26%.
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Tendência da recuperação por setores



Fonte: Deloitte Touche Tohmatsu Limited

RACIONAL DE RECUPERAÇÃO POR SETORES PÓS CRISE



CENÁRIO DE RECUPERAÇÃO

Baseado na projeção realizada pela Deloitte, percebe-se que a economia brasileira está no
primeiro trecho do gráfico. O comportamento da economia sergipana não deve ser diferente,
com aumento das vendas no setor de alimentação (crescimento de 0,42%, comparando-se os
períodos antes e depois do decreto) e redução de todos os demais setores (redução de
31,88%, excluindo-se o aumento dos supermercados).

Ainda levando em consideração a análise supracitada, a queda mais acentuada deverá ser
nesse primeiro mês de isolamento e restrições. Em 4 meses, os demais setores da economia
devem voltar a crescer, enquanto o setor alimentício segue uma tendência oposta, com uma
pequena baixa e posterior estabilização.



Mais informações em:
www.se.gov.br

www.sefaz.se.gov.br
www.transparenciasergipe.se.gov.br


