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Assunto : Solicitação de documentos 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, 

Cumprimentando-o cordialmente, ao tempo em que solicitamos algumas 
informações, pertinentes a atual composição do quadro de servidores públicos do 
Município de Abaiara, contendo cargo ocupado, data de ingresso, bem assim, as cópias 
das portarias de nomeações dos ocupantes dos cargos comissionados. 

É mister ressaltar, que existem relatos informando que houve a redução na 
jornada de trabalho de alguns servidores públicos concursados de 200h para 100h, 
situação indicativa da desnecessidade de contratação de pessoal. 

Frise-se, ainda, que segundo o Portal da Transparência, referente a 
competência 2020, o Município de Abaiara conta com aproximadamente 857 pessoas 
contratadas, sendo 121 ocupantes de cargos comissionados e 224 contratos 
temporários, dos quais 124 foram contratados em 2020. 

Destarte, tendo em vista que a maioria das contratações ocorreram em 2020 
solicitamos as cópias dos contratos de prestação de serviço de todos os ocupantes dos 
cargos temporários, referente a gestão 2017/2020, e cópia dos controles das jornadas 
de trabalho, além dos editais dos processos seletivos simplificados e editais contendo 
os nomes dos aprovados/selecionados. 

Insta salientar, ainda, que essas informações são necessárias para viabilizar a 
apreciação do projeto de Lei enviado, com fulcro nos Princípios Constitucionais 
vigentes, em especial os princípios da Legalidade, impessoalidade e moralidade. 

O pleito em comento decorre da apresentação do projeto de Lei 01/2021 de 06 
de janeiro de 2021 e ante ao dever fiscalizatório dos vereadores, que podem 
responder pelo crime de prevaricação, improbidade e omissão, caso não cumpram o 
papel fiscalizador determinado pela Constituição da República Federativa do Brasil-
CRFB. 
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Na certeza de que seremos atendidos, desde já os nossos sinceros 
agradecimentos de estima e alta consideração. 

Atenciosamente 

FrancisC Livino Diniz 
Vereador autor 

Exmo. Sr. 
Afonso Tavares Leite 
Prefeito Municipal de Abaiara 
Abaiara — Ceará 

•_:árnara Municipal de Abalam 

Av Pe 1biapina 472 - Centro 

,aia, - Ceará 

CNIPJ - 12 
#17-::..9Crsin001-88 

(c..6r3iot2 2z 104 1202 


