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PREFEITURAMUNICIPAL DE sÃo CAETANOno sul.
Secrshria Municípa! dn Planam—namo : Gesan

sau Caetano do sur, 11 de abnl de 2019

oncno Nº ZS/lolQ/DARHZ

PREZADOS

Em atenção ao queshunamenm conlorme Ohms nª comme,
do Dbservalorm SOCIEW do Braswl , São Caetano da Sul, esclavecemus cunlorme

segue

1 São renas abanmemas sobre os rena/memos dos senadores que umegassam ax

renurmenms brutas da Prªieira (R$ 20 ann ao por mês/7 Em em alrrmanvo.

explicar como e ferra n abatimenm sspsulrcar quars as ler, decreta: e pnrzanas que

normznzarn Sarex proeemmenzns e qual o órgão departamema e setor respºnsável

Resposta - Sim, . glosa e realizada de acºrdo com Lli Muuiupal 3.946l2000.

que ora nnexamos, de mude que nennum servidor lem remuneração Ilquldª

maior que a do sawário do Prefeito

z , Tomamos cunhemmenms, pm mem do Perm da crdadama

(mx-v *«wmamemadanmmaeeaerennnosussem br), de 111 servidores com

renmmenlos brutos superlores aos do Preíeim, em Janewro, e 42 em reverem,

mnmrme znexns r e u Por que cada um destes servmores possm rendrmenzos

supenores ao. do Precermv

Rupnstª - Conlnrml tabela de remuneração dos serwdores, nin na

remuneração maior que a do ulàrio eu Proleilo, Inu-tantu. em alguns mas
por lurça de determinação judicial, ou ainda um mês de recebimento ao um

terço do abono de renas, além das férias mmm, podi ser maior o

rendimento



&
PREFEITURAMUNICIPAL DE ao CAETANO DO SUL
SecrelariªMuniclpal de Planejamento e Gestão

3 como exrmr as remunerações & suhsrdros com niver maror de detamamento, no

pan,-n suprzmeuaiunado, de moda a derxar mais mam e transparente a cumpnmemu

das nºrmas mencionadas amenormenle'? Que anerações premsanam ser IeNas no

Portarº

Resposta: Esclarecemos que as inlormações que constam no Form da

Trauipirêucil da Freleilura do multiplo de São Cªetano do Sul, estão em

coulormrdade cum Ds termos da Lei Fedem nº 12527!“ - Lei de Acessa & miam. . pelo

presente damos a entrega do documento soli ndo.

Aproveiumas : opammidxde a reiteramos os protestos de elevada estima e consideração.

Respeimsxmeule

R&klgaWOWO&“sr r: vmxsvucuus MARIA 'r NA PITALI
DÍIEÍOI'H D.A.R.H Respon ' Expediente do RH

ILMO.
MARCOS P. NIETD
naumAussoN DE soUzA
OBSERVATORID SOCIAL no BRASIL
RLIA ALEGRE N. 470 , 4: ANDAR - SALA une
a. SANTA PAULA , sÃo CAETANO no sul/sp



%%m «Jawa 9%%% 0/0&/
»

Proc nºw, 97 Esme DE simmm
ngmmzwonsmmmsrmc

i)“ c» 3946 4, vc & Dazmhrv & 2000

“FIXA as VENL'IM ' ' /vagªm/mmm msma DA me :guza: pg GABINETE E D QM;PROVII) NCIAS".

5”,th mkREX. Prq/eua daMumcgma J: san Caelum da Sul» Em emcimª,
na um dz um ambmçm Aew: nos lema: da Mu,“ 69, mmm XI, mm Organza) da
Mumcnm)

segmme fe: .

Art/go rª

5 Úmm .

ÁV/rgu 2”

; Umm

Amyr) 3” ,

Amgn 4ª

mz sua! que n ("amam Municipal aprovºu e Elemumu e prºva/gw (:

() venummo m wupanlvs dar sunga: cm mmm dc mmm: dz
deparzmzmo. Ammm da ASFEL' Che/z de Guhmete e ummr
mamadas. 40:41,ch409 nº Padrão "".T da Tabela de Vencrmemur.
mnspondern a 30% [mma por emm] da; luana“ da Pre/um Mumcrpal
[Wnimmm 11 aaa 00 (dozemumais)

o wndmmm de quº fruta um magº semmmm anualmmlz, mzm de
mmm, mmm « War/ama da [PC «vlw/Mo pela FIPE, ou quanuw wmv
mm: qu: mm « XubmluHº, Wmldcmnúo—«z&; pammm/ acumulado no
periodo

A rzmwraçlu bem como os pruvcmm de upmzmmm. unter ":(:me AÍ
vantagem e adlcmmls dar mmdnmr anvnr : manw; Ja Admmmmção
uma : Iru/nau flu Mmcqno. lerda mmo num mmm m valwzx
"mmm com sublnivm, em “piou pela pra/mn, con/anne mm); a
('em/fmmf; [Mem], não [andando ulmzpuxmr :: valor dm mmm";—arriba/dvx
aa Prq/enaMumL-ipal

Na hlpótsse de unmmmmm (1 vah)! mm da mma/o ambuldy na I'rcjbrto
Mummy/ral, serãº rmcdmlammlc rcdlllldm nas [munprevmmuniu m. não Se
admlrmda a perwpçãv dz «uma a quakfwr um,

A; Japan dccwrzmu mm a execução du mmm mm Lvr Wnim por
mmadas ver?-m pwpmn dammm
E'x/a 1a rimam r'm Vigor Em ['de ,mmm dc zºa/_ rmgndax ." dlxpmlçõa
am wmmna cxpcaulmcme aswma ;mr./u lll/Úl/97c ; 525 d::muw

6525“?

º



|;_ %Tã/V. um (3%. 0/12/51
Wºw a" 01/97

Ive/mm Mumcnpu!de sua Comm:do Sul, 06 dz damn/Ila dz zm mªda
jumiayãu damind: e um Jua emuncfpação PolmaMdm/lm'lmhva

[jv/ElªmdcAdmmumçáa

Pubtmdumlma» de Dmumenraçaae humana:, na mer m

CISLEI . UM"
Ch.—]: de Seção


