Requerimento nº 05/2016
Assunto: Requer informações sobre os cargos vagos e ocupados referente à Lei Municipal que dispõe
sobre os Cargos do Poder Executivo de Itapoá, para fins de fiscalização nas nomeações do Concurso
Público Edital nº 50/2015.

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 o andamento das contratações no
concurso público municipal de Itapoá (Edital nº 50/2015), para provimento dos cargos vagos do Poder
Executivo. Os vereadores requerem as seguintes informações:
1.

Envio, em formato digital, para o email protocolo@camaraitapoa.sc.gov.br, da relação dos

cargos vagos e ocupados por servidores terceirizados, contratados e/ou comissionados, ocupantes de
cargos efetivos na forma da Lei Municipal dos Cargos e Salários do Poder Executivo de Itapoá, conforme
modelo de planilha disponível ao final do presente requerimento.

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, em que diz
“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 externa deste Poder Legislativo, e verificar eventuais irregularidades no atendimento do
serviço público municipal na contratação de pessoal e numa eventual falta de prioridade para a preferência

pelas novas nomeações dos candidatos aos cargos efetivos que estão aguardando serem chamados no
concurso público do Edital nº 50/2015.
Modelo de planilha para ser formulado:

Atenciosamente,
Câmara Municipal de Itapoá, 13 de maio de 2016.
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