Câmara Municipal de Americana

Requerimento Nº 1073/2019
Autor: Vereador Profº Pe. Sergio
Assunto:
Requer
informações
da
administração municipal, da Fusame, do
DAE e da Gama sobre servidores
comissionados e designados em cargo de
confiança
Senhor presidente,
Nobres vereadores,
A quantidade de comissionados na administração municipal, direta e indireta, sempre
foi algo que deu muita discussão. Os representantes da Prefeitura de Americana sempre falam
sobre a falta de recursos financeiros, bem como as dificuldades em se adequarem nos
parâmetros da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Enquanto postulante ao cargo de
prefeito, Omar Najar (MDB) dizia que trabalharia com uma quantidade reduzida.
Em 2015, para se adequar à LRF, foi exonerado um expressivo número comissionados
e, posteriormente, servidores em estágio probatório – especialmente das áreas de Educação e
Saúde. A balança, aparentemente, favoreceu aos não concursados.
Os postos de trabalho dos dispensados foram considerados extintos, o que resultou em
horas extras abusivas na Saúde e falta de professores na Educação, em detrimento do interesse
público e de princípios norteadores da administração pública. Na rede municipal de ensino,
tentaram burlar o quatriênio sem concurso público com a criação de cargos temporários via
judicial. Na outra pasta, conseguiram contratar mão de obra de médicos e profissionais de
Enfermagem via pregão, seguindo a lógica privada em detrimento da legalidade
administrativa de terceirização de atividade-fim.
Os cargos comissionados e de confiança deveriam seguir a mesma diligência e as
mesmas restrições legais, o que – aparentemente – não é o caso. Sem constrangimento
nenhum, acompanhando as portarias, observamos inúmeras nomeações de comissionados e
promoções a cargos de confiança, lamentavelmente. Muitos deles exonerados num momento
e renomeados ou promovidos em outro.
Ante o exposto, após ouvido o plenário e atendidas as formalidades regimentais,
requisito que seja oficiado ao senhor prefeito, para que, por meio dos setores competentes,
forneça-nos as seguintes informações – dentro do prazo regimental:
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1.
De 2015 a 2018, quantos cargos comissionados foram exonerados da
prefeitura, do Departamento de Água e Esgoto (DAE), da Fundação de Saúde do Município
(Fusame) e da Guarda Armada Municipal de Americana (Gama) para adequação à LRF?
Nesse período, quanto isso representou – nominal e percentualmente – em termos de
economia sobre a Receita Corrente Líquida (RCL)? Favor encaminhar lista com nomes,
setores, valores dos vencimentos, data de nomeação e de exoneração deles.
2.
Quantos trabalhadores sem concurso público foram nomeados de 2015 ao
primeiro quadrimestre de 2019 na prefeitura, DAE, Fusame e Gama? Qual o impacto
econômico dessas nomeações na RCL? Encaminhar lista com nomes, setores, valores dos
vencimentos, data de nomeação e de exoneração dos admitidos para cargos em comissão,
referente ao período.
3.
Quantos comissionados a prefeitura, o DAE, a Fusame e a Gama possuem
atualmente? Quanto eles custam anualmente aos cofres públicos? Quanto isso representa em
relação à RCL? Encaminhar lista desses cargos, com nome dos funcionários, descritivo das
funções desempenhadas, data de nomeação e valores de seus vencimentos.
4.
Quantos cargos de confiança na prefeitura, DAE, Fusame e Gama perderam
gratificações em 2015, 2016, 2017 e 2018 para se adequar à LRF? Quanto isso representou
em valores nominais e em relação à RCL?
5.
Quantos postos de confiança a prefeitura, o DAE, a Fusame e a Gama possuem
atualmente? Quanto eles representam em valores anuais aos cofres públicos? Qual o impacto
econômico desses cargos na RCL? Encaminhar lista com os nomes dos servidores em
questão, descritivo das funções desempenhadas, data de nomeação, valores dos vencimentos e
das gratificações por cargo de confiança.
É o Requerimento.
Plenário Dr. Antônio A. Lobo, 2 de dezembro de 2019.
Professor Padre Sergio
Vereador – PT
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