
NOTA DE ESCLARECIMENTO

 

A prefeitura  municipal  de  Arara  vem  a  público  informar  que:  como  todos  sabem  o  país  e
consequentemente  os  estados  e  municípios,  vêm  sofrendo  nos  últimos  meses  forte  queda  nos
repasses dos recursos do governo federal aos municípios.

 Diuturnamente vemos as queixas dos gestores nos veículos de comunicação acerca da falta de
recursos. Não poderia ser diferente com o município de Arara, que tem nos repasses do governo
federal quase 100% do total de todos os seus recursos, o que tem dificultado a efetivação de vários
compromissos, entre eles o pagamento em dia dos salários de nossos servidores, que é o nosso
maior patrimônio.

Estados ricos como o Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul entre outros, e vários outros municípios
estão com os seus salários atrasados e quando pagam os salários são divididos em várias parcelas. 

Diante  dessa  situação,  estamos  trabalhando para  colocar  em dia  o  pagamento  dos  salários  dos
servidores (que é nossa obrigação).

Informamos que a prefeitura:

1.      No dia 30/04 realizou o pagamento dos servidores efetivos referente ao mês de março;

2.      Iniciou hoje o pagamento dos professores efetivos do município referente ao mês de abril, e que;

3.      No dia 10/05 estará realizando o pagamento do restante dos servidores efetivos referentes ao mês
de Abril,

Deixando com isso em dia o pagamento do quadro efetivo dos servidores do município. 

Comunicamos que tem sido uma luta mensal, para manter o pagamento em dia dos salários dos
servidores  municipais,  desde que a  atual  gestão assumiu o governo em 2013.  Basta  lembrar  o
compromisso  que  assumimos  em pagar  os  vencimentos  atrasados  do  ano  de  2012,  bem como
garantir ás várias categorias de servidores, direitos a eles quase nunca ofertados, e isso só aconteceu
em função do respeito que temos com nossos servidores e colaboradores. 

Por  fim,  acreditamos  que  nenhum gestor  deixa  de  pagar  os  vencimentos  dos  servidores  tendo
dinheiro em caixa. Nos esforçaremos ao máximo para cumprir com nossas obrigações até o fim
desta gestão, ao contrário do que falsos boatos andam circulando e apesar do cenário nacional ser o
nosso maior adversário.

Atenciosamente;

Prefeitura Municipal de Arara;

Prefeito Eraldo Fernandes de Azevedo.

Arara, 04 de abril de 2016.


