
PREFEITURA INJETA MAIS DE R$ 31 MILHÕES EM PAGAMENTO DOS SERVIDORES

   

O prefeito Paulo Altomani anunciou na manhã de sexta-feira (12), durante reunião em seu
gabinete no Paço Municipal, a liberação de R$ 31,4 milhões dos cofres públicos para o
pagamento da segunda da parcela do 13.º salário, recisão dos professores ACT´s, férias e
também o salário do mês de dezembro. Grande parte do dinheiro movimentará a economia da
nossa cidade nas festividades de final de ano.

  

    

  

   A reunião para expor a decisão do prefeito ao presidente do Sindicato dos Servidores
Públicos e Autárquicos Municipais de São Carlos (Sindspam), Adail Alves de Toledo, também
contou com apresença do diretor financeiro do sindicato, Gilberto Rodrigues Antunes,
dasecretária municipal de Administração e Gestão de Pessoal / Planejamento e Gestão,
Helena Antunes, o superintendente de execução orçamentária da prefeitura, Douglas
Marangoni dos Santos e o diretor financeiro Sérgio Monsignati.

  

    

  

   Durante o encontro, o prefeito detalhou que serão liberados R$ 9,8 milhões para pagamento
da segunda parcela do 13º, disponíveis já a partir do dia 17 (quarta-feira) e mais R$ 21,6
milhões para pagamento de professores admitidos em caráter temporário (ACT), férias e o
salário do mês de dezembro de todos os servidores, que serão depositados no dia 31.

  

    

  

   “Nossa prioridade, mesmo com os bloqueios do Governo Federal que já chegam a R$ 33
milhões, é o compromisso no pagamento do salário dos nossos servidores. Liquidamos a
primeira parcela do 13º em junho, e queríamos adiantar o salário do mês de dezembro, mas
julgamos com mais prudência para não penalizar os servidores com o imposto de renda. Para
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injetar todo esse dinheiro, fizemos uma equação financeira, negociamos com nossos
fornecedores e hoje cumprimos nossa obrigação adiantando um bom dinheiro em nossa
cidade, para que todos possam se preparar para o Natal e o Ano Novo”, disse o prefeito Paulo
Altomani.

  

    

  

   Para o presidente da Sindspam, o compromisso cumprido demonstra toda segurança e
importância que a administração municipal oferece para os servidores municipais. “Só tenho
que agradecer o prefeito e toda sua equipe, que fechou a torneira de alguns gastos para
cumprir aquilo que ele falou em campanha, administrando a situação dos servidores com total
serenidade e transparência. Só tenho que agradecer em nome de todos”, concluiu Adail.

  

    

  

   Ao final da reunião, os presentes assinaram um documento com os descritivos dos
pagamentos, valores e prazos. 

  

    

  

    

  

   (12/12/2014)
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