
PREFEITURA DESTINA MAIS DE 12 MILHÕES PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

   Na manhã desta terça-feira (30), o prefeito Paulo Altomani, acompanhado do vice-prefeito e
secretário de Agricultura e Abastecimento, Claudio Di Salvo, a secretária de Administração e
Gestão de Pessoal, Helena Antunes, o secretário de Fazenda, José Roberto Poianas e o
diretor financeiro, Sérgio Monsignati, assinou a folha de pagamento dos servidores públicos,
referente ao mês de dezembro, no valor de R$12.700.000,00, que serão pagos no dia 1º de
janeiro.

  

    

  

   De acordo com o prefeito Paulo Altomani, através de muito esforço, ajustes e economia, a
Prefeitura mostra a importância do compromisso com os servidores e mantém salários em dia.
“Seguimos honrando o nosso compromisso com os servidores, que são peças fundamentais na
administração municipal. O salário estará disponível na próxima quinta-feira, serão mais de 12
milhões que contribuíram para o aquecimento da economia local”, destacou o prefeito.

  

    

  

   O vice-prefeito, Claudio Di Salvo, ressaltou que o compromisso da administração com o
servidor público se deve pelo respeito que é dado ao trabalho prestado à população.  “Apesar
de toda a crise que o município vem sofrendo com os sequestros que já totalizam 35 milhões,o
governo municipal priorizou o pagamento dos funcionários, pois sabemos da dificuldade que a
falta deste recurso representa na vida de cada um”, disse.

  

    

  

   Em relação ao pagamento dos fornecedores, o secretário de Fazenda, José Roberto
Poianas, explicou que de acordo com a arrecadação do município “durante os meses de
janeiro e fevereiro essa questão deverá ser regularizada”.
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   Na ocasião, a secretária de Administração e Gestão de Pessoal, Helena Antunes,
acrescentou que “através de um esforço concentrado da área financeira, planejamento e
administração foi possível o pagamento em dia do salário dos servidores, mesmo sofrendo
grandes bloqueios”, afirmou.

  

    

  

   Além da folha de pagamento, a Prefeitura de São Carlos enviou o valor de R$ 331.000,00 de
um montante de R$ 631.000,00 à Santa Casa. Foram pagos também o valor de R$ 550.000,00
de um total de R$ 1.200.000,00 à empresa São Carlos Ambiental, sendo que o restante deverá
ser acertado no mês de janeiro. 
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