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RECOMENDAÇÃO Nº 11 DE 27 DE MAIO 2020. 

 

Excelentíssimos Senhores 

Nilson Cardoso de Souza – Prefeito Municipal 

Jhone Júnior de Almeida  – Secretário Municipal de Educação. 

 

ASSUNTO: FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO MUNICIPAL. 

 

Ao Senhores, 

Cumprimentando-os, a esta Controladoria Geral, diante do encargo público de 

realizar o controle interno no Poder Executivo, apresenta as considerações seguintes, para ao 

final recomendar o que segue: 

 

CONSIDERANDO as competências atribuídas à Controladoria Geral do Município 

pela Lei Complementar nº 007, de 03 de dezembro de 2019 no art. 7º, abaixo transcrito: 

Art. 7º São atribuição dos Órgãos Controle Interno, contribuir para o 

aprimoramento da gestão pública, orientando os responsáveis quanto á 

arrecadação e aplicação dos recursos públicos com observância dos 

princípios da economicidade, eficiência, eficácia e efetividade. 

 

CONSIDERANDO, o disposto no artigo 73, inciso VI e VII da Lei Eleitoral que 

trata a respeito de publicidade institucional, recomenda-se.  

 

Em virtude da realidade financeira enfrenta por nosso município, que está 

sofrendo com sucessivas quedas na arrecadação, gerada pela pandemia da doença 

Coronavírus (COVID -19), faz-se necessário a tomada de algumas medidas com vistas a 

manutenção do equilíbrio fiscal e da solvência financeira da entidade. 

Nesse contexto essa Controladoria recomenda aos gestores que sejam realizadas 

as seguintes ações, para a diminuição com gastos de pessoal: 

 Pausa de todos os contratos de estágios existentes na Educação 

Fundamental e Infantil, com retorno previsto para a data em que as 

autoridades sanitárias autorizarem o recomeço das aulas presenciais; 
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estão sob regime de contrato por tempo determinado, aprovados no último 

processo seletivo, que atuam nos Centros de Educação Infantil do 

munícipio; 

 Suspensão do pagamento de dobras de jornada aos professores que atuam 

na Escola Municipal Arnaldo Busato que possuam turmas na modalidade 

de Educação Infantil – Pré-Escola; 

 Proibição do pagamento de horas extras de qualquer espécie a 

profissionais que atuam na Secretaria Municipal de Educação; 

 Remanejamento de turmas e profissionais quando possível, sem prejuízo a 

qualidade nas aulas, de maneira que permita diminuir o número de dobras 

de jornada pagas a profissionais da Educação Fundamental. Com aulas 

sendo ofertadas na modalidade a distância, sugere-se um estudo a fim de 

verificar se os profissionais que hoje se encontram contratados por tempo 

de determinado podem estar assumindo mais turmas; 

 Realizar todo o possível para diminuir o número de dobras de Jornada, 

enquanto perdurar a oferta de aulas na modalidade educação a distância; 

 Realizar a suspensão do pagamento do adicional pago em virtude do 

deslocamento para Escola Rural Augusta Gutierrez nos casos onde os 

profissionais não estiverem realizando atividades no Distrito. 

 

Faz necessário a realização de tais medidas, pois os recursos arrecadados por meio 

do Fundo de Manutenção da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, 

estão sofrendo com quedas expressivas nos últimos meses, não mais custeando as despesas 

dos profissionais da Educação. Acompanhando esse cenário outras fontes de recurso estão 

também registrando diminuição no montante arrecadado, o que faz com que seja necessário 

ajuste na realização da despesa.  

Esse momento vivenciado na Administração Municipal é novo e excepcional, que 

exige sacrifícios de todos, sem claro deixar de manter a qualidade dos serviços prestados à 

população. 
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Mariluz, 27 de Maio de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adm. Júnior César de Oliveira 

Controlador Interno 
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