Requerimento nº 45/2015
Itapoá, 16 de outubro de 2015.
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ
ATT.: Exmo. Sr. Sérgio Ferreira de Aguiar – Prefeito.
Itapoá-SC
Assunto: requer cópia do Calendário Escolar Municipal 2015, informações sobre o
encerramento do Projeto Jornada Escolar e sobre comunicado de rescisão
antecipada dos professores ACTs do projeto.
Excelentíssimo Prefeito,
Os vereadores que subscrevem requerem informações, conforme dispõe
o art. 17 da Lei Orgânica de Itapoá e o art. 123, § 3°, inciso X do Regimento Interno
desta Casa de Leis, e também conforme disposições contidos na Lei 12.527, de
18/11/2011, sobre as seguintes questões:
1.

Cópia do Calendário Escolar Municipal 2015, com a apresentação de toda

a carga horária das atividades, e também com o calendário das atividades do Projeto
Ampliação da Jornada Escolar.
2.

Informações sobre o eventual término antecipado do Projeto Ampliação

Jornada Escolar para o ano de 2015, e informações sobre a continuidade para o ano
de 2016.
3.

Detalhamento do quadro de servidores temporários, comissionados e

efetivos (incluir a indicação das funções gratificadas dos efetivos) em desempenho na
Secretaria Municipal de Educação, com a indicação do quantitativo de professores e
cargos comissionados afetados pela medida anunciada de contenção de despesas da
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Secretaria de Educação.
4.

Relatório contábil pormenorizado das despesas com folha de pagamento

da Secretaria Municipal de Educação, mês a mês, com a disponibilização da série
histórica dos gastos a partir do ano de 2012 ou ao que permitir a obtenção das
informações no sistema informatizado da Prefeitura, e com separação dos custos totais
e quantitativos de profissionais em três categorias: contratados (ACTs), comissionados
e efetivos. O relatório também deverá trazer separadamente a evolução dos custos
totais e quantitativos de servidores efetivos que recebem funções gratificadas, também
a partir do ano de 2012 ou ao que permitir a obtenção das informações no sistema
informatizado da Prefeitura. Exemplo conforme tabela abaixo:
Período

10/2015

09/2015

08/2015

[...]

01/2012

Despesas Totais com ACTs
Quantidade de ACTs
Despesas Totais com
Comissionados
Quantidade Total de
Comissionados Ativos
Despesas Totais com
Servidores Efetivos Ativos
Quantidade Total de
Servidores Efetivos Ativos
Despesas Totais com
Funções Gratificadas
Quantidade Total de
Servidores com Função
Gratificada
Todas as informações solicitadas podem ser preferencialmente enviadas
de forma digital, para o e-mail protocolo@camaraitapoa.sc.gov.br. O item 4 poderá ser
enviado em formato de planilha eletrônica ou PDF.
Justificativa
As informações solicitadas são necessárias para o exercício da
fiscalização externa do Poder Legislativo de Itapoá, nos termos do parágrafo 1º do art.
56 da Lei Orgânica de Itapoá, conforme segue:
Requerimento nº 45/2015 – requer cópia do calendário escola municipal 2015 e informações sobre o Projeto Ampliação Jornada Escolar Fls. 2/3

Art. 56. A fiscalização contábil, financeira e orçamentária,
operacional e patrimonial do Município será exercida pela Câmara
Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle
interno do Executivo, instituídos em lei.

No mais, os vereadores que subscrevem precisam das informações para
subsidiar a fiscalização do Concurso Público em andamento da Prefeitura Municipal de
Itapoá, além de atender requisição de informações dos professores afetados pelo aviso
de rescisão do contrato de trabalho e dos prejuízos financeiros e pedagógicos de tal
medida.
Atenciosamente,

Márcia Regina Eggert Soares

Osni Ocker

Vereador - PSDB

Vereador – PR

Carlito Joaquim Custódio Jr.

Geraldo Rene Behlau Weber

Vereadora – PR

Vereador – PSDB
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