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                                REQUERIMENTO Nº 018/2021 

EMENTA: REQUER AO EXCELENTÍSSIMO S/R.        
PREFEITO MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN, PARA 
QUE SE DIGNE ENVIAR AS INFORMAÇÕES ABAIXO 
SOLICITADAS, PARA ANÁLISE E CONHECIMENTO 
DESTA CÂMARA DE VEREADORES.  

 

 O Vereador Martim Marques Bonfim, no uso de suas atribuições e em 
cumprimento à Lei Orgânica Municipal e ao Regimento Interno, Requer à 
Vossa Excelência o Prefeito Municipal Sr. Jamil Pech, para que dentro do 
prazo legal envie a esta Casa de Leis informações acerca Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço da Prefeitura Municipal de Paulo Frontin do ano de 2017 
a 2020, informando qual o valor debitado da conta dos funcionários 
mensalmente e qual o valor recolhido, indicando a (s) rúbrica (s) de débito e 
quais as contas creditadas na Caixa Econômica Federal, bem como envie 
relatório de todos os parcelamentos realizados junto à Caixa Econômica 
Federal no mesmo período e  os valores debitados mês a mês, assim como os 
créditos realizados a título de pagamento de parcelamento, que não se 
confunde com o débito normal realizado no contracheque mensal do 
funcionário e seu crédito na conta FGTS.  

 

Paulo Frontin, 26 de Março de 2021. 

 

 

MARTIM MARQUES BONFIM 
VEREADOR – PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
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JUSTIFICATIVA 

 

 O presente requerimento visa buscar informações oficiais aos nobres 
Edis, bem como a toda população a respeito do desconto e do crédito do FGTS 
que e realizado mensalmente pela Prefeitura Municipal em favor dos 
funcionários.  

Sabemos que possivelmente o Município é quem paga a totalidade 
desse depósito em conta vinculada de FGTS, mas ainda que assim seja o 
procedimento o Município não pode ter FGTS atrasado se realiza o débito 
mensalmente seja no contracheque do funcionário ou em rubrica própria da 
Prefeitura.  

O que ocorre e que este Vereador tem observado que ao longo dos 
últimos anos nosso município tem estado sempre devendo FGTS, o que vem 
ocasionando o impedimento na obtenção das negativas, o que certamente 
acarretará na perda de recursos do Governo Federal como Estadual, como 
vimos ano passado quando nosso Município deixou de receber mais de R$ 
300.000,00 por não estar com as negativas em dia, sendo um dos motivos a 
dívida atrasada de FGTS e INSS.  

Se os valores descontados no financeiro, baterem com o orçamentário, 
inclusive nos parcelamentos, nosso município não pode estar devedor de 
recolhimento de FGTS, a não ser que algo estranho esteja ocorrendo na hora 
do crédito, pois em conversa com o Prefeito Jamil, dias destes, o mesmo me 
informou que havia sido informado pelo setor de contabilidade de que o 
Município devia o valor de mais ou menos R$ 247.000,00 referente aos meses 
de Dezembro de 2020 e o décimo terceiro, tendo o Prefeito autorizado o 
pagamento, porém passado mais de quinze dias o sistema não conseguia 
emitir a certidão negativa, identificando que algo estaria errado, quando 
novamente lhe chega a informação de que havia agora mais um valor de R$ 
105.000,00 para ser pago de FGTS.    

Se voltarmos Senhores e Senhora Vereadora um pouco no tempo, 
podemos relembrar que quase todos os últimos Prefeitos que passaram pela 
Prefeitura sempre se queixavam de que não havia dinheiro para o pagamento 
do FGTS, mas se constatarmos através da documentação de que os débitos e 
os créditos sempre foram realizados, então alguma coisa não está certa, a 
conta não bate, merecendo assim uma análise e estudo, ou até quem sabe 
uma auditoria externa sobre esse recolhimento, pois é impossível que nosso 
município nos últimos dez anos nunca tenha conseguido colocar o FGTS em 
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dia, isso sem entrar no mérito do recolhimento do INSS que é outra situação 
que vive causando falta de certidão negativa para o Município.  

Assim, peço aos Nobres colegas Vereadores a aprovação do referido 
requerimento.  

 

Paulo Frontin, 26 de Janeiro de 2021.   

 

 

MARTIM MARQUES BONFIM 
VEREADOR – PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 


